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Edital para Convocação de Eleições dos Representantes do Magistério 
Superior do CPA/UFCA/2020

Edital Nº 1/2020

1 – DO PROCESSO

Artigo 1º O processo eleitoral atendendo ao ofício nº 002/2020/CPA/UFCA de
21 de maio de 2020 expedido por Rafael Perazzo Barbosa Mota, da Comissão
Própria de Avaliação (CPA), para a escolha de 2 (dois) representantes titulares
e 1 (um) representante suplente do Magistério Superior dos quadros da UFCA
para  a  CPA será  realizado por  meio  de votação  on-line  e  secreta com a
participação  de  todas  as  professoras  e  todos  os  professores  em  efetivo
exercício de suas atividades.

2 – DA COMISSÃO ELEITORAL

Artigo 2º A Comissão Eleitoral escolhida na plenária dos docentes, do dia 27 de
maio de 2020, será composta pelos seguintes membros:

Roger Lineira Prestes (UFCA)
Tiago Coutinho Parente (UFCA/ADUFC)
Jeová Torres Silva Júnior (UFCA)

Parágrafo  Único  –  Os  membros  da  Comissão  Eleitoral  são  impedidos  de
concorrer aos cargos de que trata este edital.

3 – DA INSCRIÇÃO

Artigo  3º  As  inscrições  serão  individuais  por  meio  do  FORMULÁRIO  DE
INSCRIÇÃO  PARA  ELEIÇÃO  DE  REPRESENTAÇÃO  DO  MAGISTÉRIO
SUPERIOR JUNTO AO CPA/UFCA (anexo I), enviado pelo (a) candidato (a)
por meio de seu e-mail institucional no prazo (de 08 até as 23h59 do dia 11 de
junho de 2020) para o e-mail secretariacariri@adufc.org.br

§1º Cada candidatura, ao ser homologada, receberá um número, de acordo
com a ordem de sua inscrição. 

4 – DO CALENDÁRIO ELEITORAL

Artigo 4º O processo eleitoral obedecerá ao seguinte cronograma:
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05 de junho de 2020 Lançamento do Edital

De 0h00 do dia 08 até 23h59
de 11 de junho de 2020 

Inscrição das candidaturas

12 de junho de 2020 Resultado dos deferimentos e indeferimentos
das candidaturas

De 17h00 do dia 12 até as
10h de 15 de junho de 2020  

Recebimento de recursos dos indeferimentos

15 de junho de 2020 Homologação das candidaturas

Das 0h00 do dia 18 até as
14h do 19 de junho de 2020 

Votações

19 de junho de 2020 Divulgação da apuração dos votos 

De 19 até 13h de 22 de junho
de 2020 

Recebimento de recursos

22 de junho de 2020  Resultado Final

5 – DEMAIS ESPECIFICAÇÕES

Artigo  5º  Por  divulgação  eletrônica,  via  e-mail  institucional,  serão
disponibilizados  uma  cópia  deste  edital  para  consulta,  a  lista  com  as
candidaturas deferidas e indeferidas, a lista com as candidaturas homologadas



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

com  as  suas  motivações,  o  resultado  da  apuração  e  o  resultado  final  da
eleição.

Artigo 6º A votação será secreta e on-line efetuada através sistema 
Limesurvey.

§1º Cada eleitor poderá votar em até dois nomes para CPA.

§2º  No  início  do  processo  eleitoral,  cada  eleitor  receberá  em  seu  e-mail
cadastrado na PROGEP, um link para poder votar.

§3º O link será enviado pelo e-mail  cpa@ufca.edu.br com o título “Eleição de
representantes docentes na CPA”.

§4º Só será possível votar uma única vez.

Artigo 7º Serão consideradas eleitas como representantes docentes da CPA as
duas candidaturas que obtiverem o maior número de votos, a candidatura que
tiver a terceira maior votação será eleita como suplente.

Artigo 8º Em caso de empate, o critério de desempate entre os candidatos será
aquela candidatura com maior tempo de serviço na carreira na instituição e,
entre os de igual antiguidade, o mais idoso.

Artigo  9º  Os  recursos  deverão  ser  enviados  para  o  e-mail
secretariacariri@adufc.org.br

Artigo 10º Os casos omissos serão julgados pela Comissão Eleitoral.

Juazeiro do Norte-CE, 05 de Junho de 2020.

Comissão Eleitoral da CPA

Roger Lineira Prestes (UFCA)

Tiago Coutinho Parente (UFCA/ADUFC)

Jeová Torres Silva Júnior (UFCA)


