REG
GULAMENT
TO DA ELE
EIÇÃO PAR
RA A DIRET
TORIA DA ADUFPI/SSSIND/2018-2
2020*

*Regulamennto aprovado
o em Assem
mbleia Geraal da ADUFPI/SSIND, realizada no
o dia 07
de fevereiro de 22018, no Au
uditório da ADUFPI/SS
A
SIND.

C
CAPÍTULO
OI

DISPO
OSIÇÕES GERAIS
G
A
Art. 1º - A eleição parra a Diretorria da ADU
UFPI/SSIND
D será realiizada no diia 14 de
março de
d 2018.
Paarágrafo Único
Ú
- A votação
v
ocoorrerá no dia
d 14 de março
m
de 2 018, no ho
orário de
8h30min às 20 ho
oras, no Auuditório da sede
s
da AD
DUFPI/SSIN
ND e nos Campi
C
da
UFPI de
d Bom Jesu
us, Florianoo, Parnaíba e Picos.

A
Art. 2º - Podderá ser candidato qual quer docentte efetivo, associado/a
a
do ANDES
S-SN, da
base teerritorial daa ADUFPI//SSIND, no
o gozo doss seus direiitos (inclussive sem
débitoss vencidos até
a a data dda inscrição da chapa, junto
j
à entiidade), com
m filiação
efetivadda até 90 dias
d antes daa data de in
nscrição da chapa e quue não exerça cargo
advindoo de livre nomeação e exoneração
o da adminisstração supeerior da UFP
PI.

A
Art. 3º - São eleitores to
odos/as os/aas associado
os/as do AN
NDES-SN, dda base terriitorial da
ADUFP
PI/SSIND, no gozo doos seus direiitos, inclusiive sem débbitos vencid
dos até o
mês de fevereiro de
d 2018 juntto à ADUFP
PI/SSIND e com filiaçção efetivad
da em até
90 diass antes da daata de realizzação da eleeição.

DA COMIISSÃO ELEITORAL
L

A
Art. 4º - A Comissão
C
Eleitoral
E
serrá composta por não menos
m
que três (03) membros,
m
sendo um
u (01) Diiretor/a da ADUFPI/SSIND indiccado por suua Diretoriaa, e dois

(02) asssociados eleitos
e
em Assembleia Geral, devendo a presidência desta
Comisssão ser eleitta entre seuss próprios membros.
m

A
Art. 5º - Com
mpete à Com
missão Eleittoral:
a) coordeenar, fiscaliizar e superiintender as eleições;
b) disciplinar propagganda eleito
oral das chaapas;
ver e coorddenar debatees entre as chapas com regras e callendário
c) promov
acordaados entre ass partes;
d) deliberrar sobre reccursos interrpostos;
e) designar cinco (055) mesas recceptoras com
mpostas de três (03) membros
m
devidaamente nom
meados até seetenta e duaas horas (722 horas) antees das
eleiçõees;
f)

proced
der apuraçãão dos votoss;

g) decidiir sobre imppugnação dee votos e examinar a prrocedência dos
d
recurso
os;
h) atuar como
c
junta apuradora de
d votos;
i)

atuar como
c
junta compiladorra de votos;

j) elaboraar o mapa ddos resultado
os apuradoss num prazoo máximo de
d vinte
quatro horas (24 hhoras), apóss o encerram
mento das elleições;
gar o resultaado, proclam
mar a chapa vencedora e lavrar ataa relativa
k) divulg
ao proccesso eleitooral.

§ 1º: Seerá permitiido na camppanha eleito
oral:
1. Apenas faixas
f
nos espaços da
d ADUFPII e da UFFPI, neste caso, se
autorizadas pela adm
ministração superior;
s
2 Materiais gráficos em
2.
m geral, co
omo cartazees e bottonss ou brochees (desde
que não auto-colante
a
es e apenas fixados
f
em murais aproopriados);
3 Comunicaação telefônnica, eletrôn
3.
nica e correiios, não insttitucionais;
4 Cada chaapa concorrrente dispo
4.
orá de uma matéria noo site da ADUFPI
A
sobre as suas
s
proposttas para as eleições;
e

5 Uso de espaços raadiofônicoss desde qu
5.
ue exclusivvamente naa Rádio
m outras, po
or meio dee convite, ggarantida sempre a
Universitária ou em
paridade de
d espaço e tempo.

§ 2º: É vedado na campanha eleitoral:
c
omitê, canddidato ou com
c
sua
1. A confecção,
utilização e distribuiçção por co
autoorização, dee camisetass, bonés, ch
haveiros, canetas e brrindes de qualquer
q
natuureza que po
ossam propoorcionar van
ntagem ao eleitor;
e
2. Equipamento de som no loocal da eleiçção e no inteerior da UFPPI;
3. Com
municação visual
v
mediaante outdoors e cavalettes;
4. Arreegimentação
o de eleitor ou propagaanda de boca de urna;
5. Quaalquer materrial adesivo ou auto-colante que dee alguma foorma traga prejuízos
p
físiccos, estético
os ou ambienntais tanto no
n âmbito da
d ADUFPI como da UFPI.
U

DO REG
GISTRO E SORTEIO
S
DA ORDE
EM NOMIN
NAL DAS CHAPAS

Art. 66º - A canddidatura see fará por m
meio de ap
presentação da chapa completa, de carta
prograama, em aneexo, de fich
ha de inscriçção dos candidatos com
m cópias doss documenttos: R.G.
e C.P.F
F. ou CNH,, além da deeclaração dee “não débittos vencido
os” junto à A
ADUFPI, no
o mês da
inscriçção da chaapa, de tod
dos os com
mponentes da chapa, e deverá sser protoco
olada na
secretaaria adminisstrativa da ADUFPI/SS
A
SIND para registro
r
(insscrição de cchapa), no dia
d 08 de
fevereeiro de 20188, no horáriio das 8h300min às 11h
h30min e das 14h30miin às 17h30
0min, na
Sede A
Administraativa da AD
DUFPI/SSIN
ND, na Av
venida Petrrônio Portella, n.º 391, Bairro
Iningaa, Teresina-P
Piauí.

Art. 7ºº - O modeelo do regiistro da chhapa (inscrição de chaapa) será ddisponibilizaado pela
D, a partir do
d dia 08
comissãão eleitoral aos interessados na Seede e no Siite da ADUFPI/SSIND
de feveereiro de 2018,
2
o qual, após prreenchido, deverá serr assinado por todos os seus
integranntes, em atendimento ao Art. 6º.

Parágraafo Único - Serão perm
mitidos o can
ncelamento de inscriçãão e a recom
mposição
de chappas, desde que solicitaados dentro do horário
o e período de inscriçãão acima
previstoo.

omologaçãoo da inscriçção das chaapas será affixado em mural e
Art. 8º - O resulttado da Ho
divulgaddo no Site da ADUFP
PI até as 1 0 horas do dia 09 de fevereiro dde 2018. Eventuais
E
recursoss sobre a innscrição de chapa
c
deverrão ser encaaminhados à Comissãoo Eleitoral no
n dia 09
de feveereiro de 2018,
2
das 12 às 16 horas, naa Sede Ad
dministrativaa da ADU
UFPI. A
homologação dos recursos se
s dará às 17h30min do dia 09
9 de fevereeiro de 2018, pela
Comissãão Eleitorall.

Art. 9º - O Sorteioo da ordem
m na chapa sserá realizado no dia 09
0 de fevereeiro de 201
18, às 18
horas, nna presençaa dos candid
datos ou reppresentantees legais por procuraçãão, na Secreetaria da
ADUFP
PI com a preesença de pelo menos 002 (dois) meembros da Comissão
C
E
Eleitoral.

Parágraafo Único - A Comissãão Eleitoral deverá dar o despacho
o sobre o reegistro e sorrteio das
chapas até as 18h330min do dia
d 09 de feevereiro de 2018, apreesentando, eentão, o mo
odelo da
cédula dde votação.

vereiro de 22018, a parttir das 8
Art. 100 - A campaanha eleitorral será inicciada no dia 10 de fev
horas, e terminará no
n dia 13 dee março de 2018, às 20
0 horas.

DA
A VOTAÇÃ
ÃO

Art. 11 - A Cédulaa Eleitoral será
s única e conterá os nomes e nú
úmeros das chapas reg
gistradas,
m de sorteio
o e os nomees dos seus integrantes e respectivvos cargos.
obedeceendo a ordem
§ 1º - Depeendendo daa disponibillidade da Ju
ustiça Eleittoral, a eleiição poderáá ocorrer
com urnnas eletrôniccas.
§ 2º - Caso a eleição seja realizadda no sistem
ma convenciional (cédulla), ao lado de cada
chapa hhaverá um quuadrado em
m branco ondde o eleitor assinalará a de sua esccolha.

Art. 12 - A fiscalizzação da votação poderrá ser exercida por cada uma das cchapas conccorrentes
f
sócio
os da ADUFFPI para cad
da Seção
mediantte a indicação por escrito, de até ccinco (05) fiscais
eleitorall, a considderar os qu
uatro (04) Campi foraa de Sede da UFPI e mais a Sede da
ADUFP
PI/Teresina,, devidamen
nte credencciados pela Comissão Eleitoral, aaté quarentta e oito
horas (448 horas) antes
a
do in
nício do pleeito, não podendo
p
a escolha do s fiscais reecair em
qualqueer integrantee da chapa.

Art. 13 - Somente poderão peermanecer nno local de votação
v
os membros dda mesa receeptora, a
Comissãão Eleitoral, um fiscal de cada cchapa ou um
m membro da chapa, e durante o tempo
necessáário de votaçção, os eleittores.

Art. 14 - Observar-se-á na vottação o seguuinte proced
dimento:
a)) A ordem de
d votação será
s a de cheegada do eleitor;
UFPI, a carteira de
b)) O eleitor deverá apreesentar à M
Mesa Recepttora, a carteeira da ADU
iddentidade ou
o outro do
ocumento eexpedido por
p órgão oficial quee possibilite a sua
iddentificação;
c)) O Presidennte ou mesáário da Seçãão localizarrá o nome do
d votante nna lista de eleitores.
e
Caso o eleitoor esteja ad
dimplente coom a entidaade e seu nome
n
não coonste da relação de
vootantes, a appresentação
o do contraccheque ou ex
xtrato bancáário confirm
mando sua filiação
f
à
enntidade o toornará apto
o, desde quee em confo
ormidade co
om o Art. 3º. Este voto
v
será
coolhido em separado (envelope iddentificado) para posterior julgaamento, quando da
appuração;
d)) Não havenndo dúvidass sobre a ideentidade do eleitor, o Presidente
P
o convocará a lançar
a sua assinaatura na lissta própria de votação
o e em seg
guida entreegar-lhe-á a cédula
elleitoral rubrricada previamente peloo Presidentee da Comisssão Eleitoraal e, no ato, por uma
doos mesários da Seção, instruindo-o
i
o sobre a forma de votaar;
e)) O eleitor deverá assiinalar, no llocal apropriado na céédula ou naa urna eletrrônica, a
chhapa de sua preferênciaa;
f) Ao deposittar a cédulaa na urna o eleitor dev
verá dobrá-laa de maneirra a mostraar a parte
ruubricada à mesa;
m
g)) As assinaaturas dos eleitores sserão recollhidas nas folhas de votação, as
a quais,
juuntamente com as cédulas oficiais e o materiaal restante, acompanhar
a
rão a urna.

Art. 15 - Serão instaladas, em cada Camppus da UFPII, mesa receeptora de vootos.
P
Parágrafo Único – A responsabbilidade pela guarda da
d urna e dde todo o material
relativo à eleição seerá da mesaa receptora, até a entreg
ga à junta ap
puradora.

A
APURAÇÃ
ÃO

Art. 166 - A apuuração será realizada imediatam
mente após o encerram
mento da votação,
respeitaando-se o hoorário mínim
mo das 20 hhoras do diaa da eleição.
P
Parágrafo Único – serrá consideraada, para effeito de apu
uração eleitooral, a comu
unicação
formal oficial (maapa de apurração local)) enviada pelos
p
mesáriios dos Cam
mpi respon
nsáveis e
designaados pela Coomissão Eleeitoral.

Art. 177 - Iniciada a apuração
o, os traballhos não seerão interrom
mpidos atéé a promulg
gação do
resultaddo final.

Art. 188 - Contadaas as cédullas das urnnas, a Juntaa Apuradora verificaráá se o seu número
coincidee com o da lista de votaantes.
§ 1º. Se o número de
d cédulas oficiais forr igual ao de votantees que assin
naram a
respectiiva lista, farr-se-á a apurração.
§ 2º. Se o total
t
de cédu
ulas oficiai s for superiior ou inferior a 2% daa respectivaa lista de
votantess deverá serr anulada a urna. Nestee caso, a urn
na deve ser lacrada e gguardada paara efeito
de recurrsos.
§ 3º. Apresentando a cédula quualquer sinaal, rasura ou
o manifesttação susceetível de
identificcação do eleitor,
e
ou tendo estte assinalad
do duas ou
u mais chhapas, o vo
oto será
considerado nulo.

s a guard
da da Comisssão Eleitoral até a
Art. 199 - As céduulas apuradaas serão connservadas sob
proclam
mação final do
d resultado
o da eleiçãoo, a fim de assegurar
a
ev
ventual recoontagem de voto.

Art. 20 - Cada chaapa poderá indicar até dois fiscaiss sócios da ADUFPI p ara atuarem
m junto à
apuraçãão dos votoss, podendo a escolha doos fiscais reecair inclusive em integgrantes da chapa.

Parágraafo Único - Os fiscaais deverãoo ser credeenciados, por escrito, junto à Comissão
C
Eleitoraal até 48 (quuarenta e oitto) horas anntes do início da votaçãão.

ncedora a chhapa que ob
btiver a maioria simplees dos votos.
Art. 21 - Será conssiderada ven
d empate ddeverá ocorrrer nova eleeição, onde participarão
o apenas
Parágraafo Único - Em caso de
as chapaas empatadaas com maior número dde votos.

Art. 22 - A chapa vencedora será considderada eleitaa se o número de votoss por ela obtidos for
superiorr à soma de votos em branco
b
e nullos.
Parágraafo Único – Não haveendo chapa eleita, seráá iniciado no
ovo processso eleitoral,, a partir
da convvocação de Assembleiaa Geral parra deliberarr sobre dataa de nova eeleição e esccolha de
nova Coomissão Eleitoral, ficaando a gestãão do Biên
nio 2016-2018 em manndato provissório até
que se rrealize novoo processo e se dê a poosse da novaa Diretoria eleita em pprazo máxim
mo de 90
dias.

DO
OS RECURS
SOS

Art. 233 - Na mediida em quee os votos fforem sendo
o apurados,, os fiscais poderão ap
presentar
impugnnação, por esscrito, que será
s decididda pela Com
missão Eleito
oral.
oral caberãoo recursos para a
Parágraafo Único - Das deeliberações da Comisssão Eleito
Assembbleia Gerall e desta para o A
ANDES-SN
N (Art. 40
0, § 2º ddo Regimeento da
ADUFP
PI/SSIND).

DA DATA
A, HORA E LOCAL

min às 20
Art. 244 - A eleição realizar-sse-á no dia 14 de marçço de 2018, no horárioo de 8h30m
horas, nnos seguintees locais:
a) Teressina - Sede Social da ADUFPI/SSI
A
IND;
b) Parnaaíba – Camppus da Univ
versidade Feederal do Piauí;
c) Floriaano - Camppus da Universidade Feederal do Piaauí;
d) Bom Jesus - Cam
mpus da Un
niversidade Federal do Piauí;
e) Picoss - Campus da Universiidade Federral do Piauí.

o presente R
Regulamento
o serão reso
olvidos, em
m primeira in
nstância,
Art. 25- Os casos omissos ao
pela Coomissão Eleiitoral, caben
ndo recursoo à Assemblleia Geral.

Teresina,
T
07
7 de fevereirro de 2018.

CALEND
DÁRIO ELE
EITORAL
DAT
TAS
08/022/2018
08/022/2018

EVENT
TO
Laançamento de Edital
Inscrição de Chapas
Hoorário: 8h30m
min às 11h30m
min e 14h30miin às 17h30miin
Loocal: Sede Adm
ministrativa dda ADUFPI/SS
SIND
Hoomologação das
d Inscrições – Horário: 10
0h

09/022/2018
Reecurso sobre in
nscrição de chhapa - Horário
o: 12h às 16h
Loocal: Sede Adm
ministrativa dda ADUFPI/SS
SIND

10/02/22018 a
13/033/2018

Hoomologação sobre recurso dde inscrição de
d chapa - 17h30min
Soorteio do númeero das chapa s - 18h
Appresentação do
o modelo de ccédula - 18h30
0min
Caampanha eleitoral
Deebate em Tereesina – 28/02/22018, às 18h3
30min
Loocal: Sede Adm
ministrativa dda ADUFPI/SS
SIND
Deebates nos dem
mais Campi – data a agendaar com a Com
missão Eleitoraal
Diia da Eleição da
d Diretoria A
ADUFPI/SSIN
ND

14/033/2018

Hoorário: 8h30m
min às 20h
Locaiss:
a)) Teresina - Seede Social da ADUFPI/SSIND;
b)) Parnaíba – C
Campus da Un
niversidade Feederal do Piauuí;
c)) Floriano - Ca
Campus da Uniiversidade Fed
deral do Piauíí;
d)) Bom Jesus - Campus da Universidade
U
Federal
F
do Piaauí;
e)) Picos - Camppus da Univerrsidade Federaal do Piauí.

FICHA DE
E INSCRIÇÃO DE CHAPA
Os(as) profeessores(as), aba
aixo-assinados, solicitam à Com
missão Eleitora
al o registro e in
nclusão de seuss nomes na presente Chapa co
omo
posttulantes às eleiçções de 2018 parra a Diretoria d
da ADUFPI/SSIIND, gestão 201
18/2020, conforme documentaçção anexa.
NOM
ME DA CHAPA
A
NOME LE
EGÍVEL
PRE
ESIDENTE:
1º V
VICE-PRESIDEN
NTE:
2º V
VICE-PRESIDEN
NTE:
SEC
CRETÁRIO GER
RAL:
1º SECRETÁRIO:
DIR
RETOR FINANC
CEIRO:
1º T
TESOUREIRO:
DIR
RETOR ACADÊ
ÊMICO E CULTU
URAL:
DIR
RETOR DE REL
LAÇÕES SINDIC
CAIS:
DIR
RETOR DE IMPRENSA E DIVU
ULGAÇÃO:
DIR
RETOR DE ADM
M. DA SEDE SO
OCIAL:
DIR
RETOR DE ESPO
ORTES:
Teresinaa, 08 de fevereiro
o de 2018.
R
Recebido pela Coomissão Eleitoraal em: 08/02/ 2018
C
Comissão Eleitorral

ASSIN
NATURA

