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EDITAL Nº 01/2020 - ELEIÇÕES PARA OS CARGOS DE CHEFE E SUBCHEFE DO DEPARTAMENTO DE
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – CAP/UERN

O Departamento de Ciências Contábeis,  através da Comissão Eleitoral, designada pela Portaria nº. 004/2020-
DCC/CAP, datada de 27 de fevereiro de 2020, em conformidade com o inciso XIX do Art. 50 do Regimento Geral da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), torna público o presente EDITAL DE ELEIÇÕES, para os
cargos de Chefe e Subchefe do Departamento de Ciências Contábeis, do Campus Avançado de Patu, conforme estabelece
o Parágrafo 3º do Art. 24 do Estatuto da UERN, e convoca os interessados, nos seguintes termos:

I - DOS REQUISITOS PARA OS REGISTROS DE CANDIDATURAS
1.1 Poderão  candidatar-se  aos  cargos  de  Chefe  e  Subchefe  do  Departamento  de  Ciências  Contábeis,  do  Campus

Avançado  de  Patu,  professores  efetivos  da  carreira  do  magistério  superior  da  UERN,  lotados  no  referido
Departamento, com no mínimo 02 (dois) anos de efetivo exercício no Departamento, conforme estabelece o Art. 48
do Regimento Geral da UERN.

II – DAS INSCRIÇÕES
2.1 As  inscrições  dos  candidatos  serão  realizadas  no  Departamento  de  Ciências  Contábeis,  localizado  no  Campus

Avançado de Patu, na Av. Lauro Maia – Estação – Patu/RN, junto à Comissão Eleitoral, no período de 06 a 12 de
março de 2020 (apenas dias úteis), no horário de 16h00min às 21h30min.

2.2 As inscrições serão realizadas mediante requerimento escrito, redigido pelo próprio candidato e dirigido à Comissão
Eleitoral do Departamento.

2.3 Os  requerimentos  de  inscrição  serão  afixados  nos  mesmos  locais  onde  deve  ser  afixado  o  presente  Edital,
imediatamente no final do prazo de apresentação de inscrições à Comissão Eleitoral, podendo haver impugnação, por
qualquer membro da comunidade acadêmica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da data da afixação.

2.4 As impugnações de candidatos deverão ser apresentadas à Comissão Eleitoral, por escrito e assinadas, devidamente
fundamentadas e acompanhadas das provas dos fatos motivadores.

2.5 A Comissão  Eleitoral  terá  o  prazo  de até  48 (quarenta  e  oito)  horas  para  análise  e  julgamento  dos  pedidos  de
impugnações de candidaturas.

III – DO REGISTRO DA CANDIDATURA
3.1 A Comissão Eleitoral declarará a aceitação ou indeferimento de cada inscrição no prazo de até 24 (vinte e quatro)

horas, após transcorrido o período de inscrições, publicando a decisão na forma prevista no Item 2.3.
3.2 Do ato que deferir  ou indeferir  as inscrições cabe recurso,  no prazo de 24 (vinte  e  quatro) horas  da respectiva

publicação.
3.3 O recurso será apreciado pela Comissão Eleitoral, observando-se o mesmo prazo.

IV – DO MANDATO
4.1 O mandato do Chefe e Subchefe de Departamento eleitos será de 02 (dois) anos, nos termos do Parágrafo Quarto, do

Art. 24, do Estatuto da UERN.

V – DO VOTO E DO COLÉGIO ELEITORAL
5.1 O voto é livre e secreto.
5.2 O Colégio, para eleições dos Cargos dispostos, é formado pelos membros do Colegiado do Departamento de Ciências

Contábeis, da seguinte forma:
a) totalidade dos docentes lotados no Departamento;
b) representação discente de 1/5 (um quinto) do quadro de lotação docente do departamento;



c) representação dos Servidores Técnico-Administrativos efetivos, com lotação no departamento, de no máximo 1/5
(um quinto) do quadro de lotação docente do Departamento.

5.3 Cada eleitor deverá exercer seu direito de voto na respectiva unidade, não sendo permitido o voto em trânsito.

VI – DA CAMPANHA
6.1 A campanha eleitoral poderá ser iniciada logo após a aceitação do registro de candidatura pela Comissão Eleitoral,

sendo facultado, aos candidatos, a realização de: reuniões; visitas às salas de aula e locais de trabalho; discussões com
docentes, discente e funcionários; explanação/divulgação dos planos de trabalho e metas, além da possibilidade de
utilização de outros meios legais à disposição.

VII – DO LOCAL E DATA DAS ELEIÇÕES
7.1 As  eleições  serão  realizadas  no  dia  14 de  abril  de  2020,  na  Sala  de  Reuniões  do  Departamento  de  Ciências

Contábeis, no horário das 14h00min às 16h00min, por ocasião da realização de Reunião Extraordinária do Colegiado
do Departamento, convocada para esta finalidade.

7.2 A mesa receptora será composta por 03 (três) membros designados pela Comissão Eleitoral. 
7.3 Será lavrada a Ata circunstanciada, que deverá ser assinada por todos os componentes da mesa e candidatos presentes

e, imediatamente, conduzida pelo Presidente e pelo Secretário ao local determinado para apuração dos votos. Poderão
acompanhar a urna os candidatos presentes.

7.4 As  cédulas  não  utilizadas,  até  o  encerramento  da  votação,  serão  colocadas  em envelope  não  transparente,  que
acompanha o material de votação, que será lacrado e terá seu lacre assinado da mesma forma acima disposta.

VIII – DA APURAÇÃO DOS VOTOS
8.1 A apuração dos votos terá início imediato após o encerramento da votação, na Sede do Departamento de Ciências

Contábeis, sendo facultado o acesso aos candidatos.
8.2 Será eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos válidos.
8.3 Em caso de empate entre candidatos, vencerá o que possuir mais tempo no exercício da função docente, e em caso de

permanência da indefinição, vencerá o que possuir maior idade.
8.4 A publicação  do  resultado  oficial  será  feita  pela  Comissão  Eleitoral,  afixando  nos  murais  de  avisos  e  no  site

http://patu.uern.br/dcc.

IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 As cédulas de votação serão assinadas previamente pelo Presidente da Comissão Eleitoral e pelos componentes das

mesas receptoras, na medida em que forem sendo utilizadas.
9.2 Da publicação do resultado da eleição, qualquer candidato poderá recorrer no prazo, improrrogável, de 48 (quarenta e

oito)  horas,  em  primeira  instância  à  Comissão  Eleitoral,  em  segunda  instância  ao  Conselho  Administrativo
(CONSAD) do Campus Avançado de Patu e, em última instância, ao Conselho Universitário (CONSUNI) da UERN,

9.3 O resultado das eleições será homologado pelo Reitor.
9.4 Os casos omissos serão apreciados e resolvidos pela Comissão Eleitoral.

X – DA POSSE
10.1 Os eleitos serão empossados em Assembleia Departamental, após publicação de portaria de nomeação pelo Reitor da

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN.

Patu-RN, 05 de março de 2020.
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