
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca
Diretoria de Pesquisa e Pós-graduação

Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção e Sistemas

Norma Eleitoral

Estabelece a norma eleitoral para a coordenadoria
do programa em engenharia de produção e sistemas
do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso
Suckow da Fonseca.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1o Esta norma eleitoral dirige o processo eleitoral para a Coordenadoria do Programa em
Pós-graduação em Engenharia de Produção e Sistemas, que desempenha as atividades definidas de acordo
com o Art. 7o do Regulamento Geral dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu do CEFET/RJ,
aprovado pela Resolução no 10 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, de 28 de setembro de 2017.

CAPÍTULO II

CALENDÁRIO

Art. 2o O processo eleitoral se realizará no peŕıodo de 18/09/2020 a 29/09/2020 como definido na
tabela abaixo (Tabela II.1).

Evento Data
Ińıcio das inscrições 18/09/2020
Fim das inscrições 21/09/2020
Homologação dos candidatos 22/09/2020
Ińıcio da campanha 23/09/2020
Fim da campanha 25/09/2020
Ińıcio da votação 24/09/2020
Fim da votação 27/09/2020
Proclamação do resultado 29/09/2020

Tabela II.1. Calendário Eleitoral do PPPRO

CAPÍTULO III

A COMISSÃO ELEITORAL

Art. 3o A comissão eleitoral é composta por um presidente e dois membros, todos docentes do colegiado
do programa definido pelo Art. 9o do Regulamento Geral dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu
do CEFET/RJ.
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Parágrafo único. A comissão eleitoral deve ser aprovada em reunião do colegiado do programa e
homologada no Conselho de Pesquisa e Pós-graduação do CEFET/RJ.

CAPÍTULO IV

ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 4o Á comissão eleitoral compete:

I — Preparar, emendar e submeter esta norma ao colegiado do programa;

II — Coordenar o processo de inscrição dos candidatos;

III — Fiscalizar a observância das normas estabelecidas no processo de eleição;

IV — Desclassificar o candidato que violar essas regras e submeter relatório consubstanciado ao
colegiado do programa;

V — Analisar, julgar e divulgar os resultados dos recursos apresentados dentro dos prazos previstos
no cronograma;

VI — Organizar o instrumental e as ferramentas utilizadas no processo eleitoral;

VII — Encaminhar o resultado da votação ao colegiado do programa;

VIII — Manter página pública no śıtio do programa na internet com esta norma eleitoral e os eventos
relacionados ao processo eleitoral.

CAPÍTULO V

O COLÉGIO ELEITORAL

Art. 5o O colégio eleitoral é formado por todos os membros que compõe o colegiado do programa,
de acordo com o Art. 9o do Regulamento Geral dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu do
CEFET/RJ, aprovado pela Resolução no 10 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, de 28 de
setembro de 2017.

§ 1o A data de corte para credenciamento de docentes novos do programa é 31 de agosto de 2020.

§ 2o O coordenador do programa, membro do colegiado definido no inciso I, do Art. 9o do Regu-
lamento Geral dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu do CEFET/RJ, participa do colégio
eleitoral como docente permanente no programa (definido pelo inciso II do mesmo artigo), sem
prerrogativa de voto qualificado no colégio eleitoral.

CAPÍTULO VI

CANDIDATOS

Art. 6o Qualquer membro do corpo docente do programa que satisfizer as condições apresentadas pelo
Art. 8o do Regulamento Geral dos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu do CEFET/RJ, aprovado
pela Resolução no 10 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, de 28 de setembro de 2017, poderá se
candidatar à posição de coordenador de programa.
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CAPÍTULO VII

INSCRIÇÃO

Art. 7o A inscrição dos candidatos será feita por e-mail institucional enviado para o presidente da
comissão eleitoral e com cópia para os outros membros da mesma comissão.

Parágrafo único. A comissão eleitoral divulgará a lista dos candidatos homologados em data própria
no śıtio do programa.

CAPÍTULO VIII

A CAMPANHA ELEITORAL

Art. 8o A campanha é permitida em seu peŕıodo exclusivo, com o uso de meios presenciais e eletrônicos,
desde que respeite as restrições sanitárias vigentes.

CAPÍTULO IX

A VOTAÇÃO

Art. 9o O voto é individual e facultativo.

§ 1o A votação será efetuada por meio eletrônico através de ferramenta que permita o definido no
caput deste artigo.

§ 2o Antes do ińıcio da votação, o colégio eleitoral será informado através de correio eletrônico as
instruções de votação.

§ 3o A apuração dos votos será efetuada pela comissão eleitoral no fim do pleito e o seu resultado
deverá incluir o total do número de votos por candidato e número de abstenções.

CAPÍTULO X

O RESULTADO

Art. 10 Será considerado vencedor o candidato que, após a apuração, obtiver o maior percentual geral
de votos.

Art. 11 A Comissão Eleitoral encaminhará o relatório do resultado da eleição ao Colegiado do Programa
para a homologação.

CAPÍTULO XI

RECURSO

Art. 12 A qualquer momento, através de iniciativa exclusiva dos candidatos, recursos podem ser
impetrados, indicando o regimento legal em que são fundamentados e a lista de solicitações.

§ 1o O recurso deve ser dirigido ao presidente da comissão eleitoral com cópia para todos os membros.

§ 2o A comissão eleitoral tem 24 horas para decidir sobre a admissibilidade do recurso e 48 horas
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para apresentar deliberação fundamentada.

CAPÍTULO XII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13 Fica a cargo da Comissão Eleitoral resolver os casos omissos e o colegiado do programa é a
instância recursal dos atos desta comissão.


