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REGULAMENTO DAS ELEIÇÕES PARA A DIRETORIA E PARA O CONSELHO DE 

REPRESENTANTES DA ADUFC- SINDICATO - BIÊNIO 2021/2023 

 

 

DA CONSTITUIÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO ELEITORAL 

 

Art. 1º - A Comissão Eleitoral é composta por três membros titulares e um suplente, escolhidos em 

reunião do Conselho de Representantes realizada no dia 4 de fevereiro de 2021, para atender às 

seguintes finalidades: 

I.  Organizar o pleito; 

II. Registrar as chapas para a Diretoria e os(as) candidatos(as) ao Conselho de Representantes (titular e 

suplente); 

III. Promover a divulgação das chapas concorrentes à Diretoria da ADUFC-Sindicato, asseguradas a 

igualdade e a oportunidade; 

IV. Promover debates com as chapas concorrentes à Diretoria da ADUFC-Sindicato, asseguradas a 

igualdade e a oportunidade; 

V. Realizar a votação, apurar e divulgar os seus resultados. 

Parágrafo único: Das decisões da Comissão Eleitoral referidas nos Arts. 5º, § 2º; 7º e 9º, § 5º, deste 

regulamento cabem recursos à Assembleia Geral, nos termos do Estatuto da ADUFC-Sindicato, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da divulgação da decisão questionada, por meio de petição 

com fundamentos fáticos e jurídicos a ser enviada para a Comissão Eleitoral por meio do endereço 

eletrônico secretaria@adufc.org.br. 

 

 

DO PROCESSO ELEITORAL 

Art. 2º - As eleições para a Diretoria e o Conselho de Representantes da ADUFC-Sindicato serão 

realizadas nos dias 6 a 8 de abril de 2021. 

Art. 3º - A votação acontecerá de forma virtual para a Diretoria e para o Conselho de Representantes, 

através do envio do link, usuário e senha, por e-mail, para acesso ao sistema, para cada professor(a) da 

UFC, UFCA e UNILAB que observe o estipulado no Art. 5º do presente regulamento. 
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Parágrafo primeiro – a votação virtual obedecerá ao horário das 8h às 20h, horário de Brasília, dos dias 

6, 7 e 8 de abril de 2021. 

Parágrafo segundo – O sistema deverá apresentar garantia de sigilo por criptografia, segurança do voto 

para que todos sejam contados, ausência de duplicidade e ser passível de auditoria. 

Art. 4º - Estará assegurado o direito de voto em separado aos associados(as) que estiverem 

impossibilitados(as) de votar através do sistema virtual.  

Parágrafo primeiro - A votação em separado deverá acontecer na sede da ADUFC em Fortaleza. 

Parágrafo segundo - O horário de votação na sede da ADUFC em Fortaleza será das 8h às 17h, horário 

de Brasília, nos dias 6, 7 e 8 de abril.  

Parágrafo terceiro - A Comissão Eleitoral emitirá Circular detalhando como os votos em separado serão 

colhidos e apurados de forma a garantir o sigilo da escolha do(a) docente e a ausência de duplicidade, 

sobretudo entre votos presenciais e eletrônicos. 

Parágrafo quarto - A possibilidade da votação em separado estará sujeita a alteração mediante 

deliberação da Comissão Eleitoral.  

 

DOS ELEITORES 

Art. 5º - Poderão participar da votação, ativa e passivamente, todos os professores(as) sindicalizados(as) 

até o dia 5 de março de 2021 das Universidades Federais do Estado do Ceará (UFC, UFCA e UNILAB). 

Parágrafo primeiro - É vedado o voto por procuração, conforme Art. 45, § único, do Estatuto da 

ADUFC-Sindicato. 

Parágrafo segundo - A Comissão Eleitoral divulgará no site da ADUFC-Sindicato até do dia 23 de 

março de 2021 a lista dos docentes aptos a votar nos termos do presente artigo. 

 

DAS CANDIDATURAS E DAS INSCRIÇÕES 

Art. 6º - As candidaturas para a Diretoria e para o Conselho de Representantes (titular e suplente) da 

ADUFC-Sindicato serão inscritas junto à Comissão Eleitoral, exclusivamente através de e-mails 
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enviados para o endereço eletrônico secretaria@adufc.org.br, no horário de 8h do dia 1º de março até as 

17 horas, horário de Brasília, do dia 5 de março de 2021, atendendo aos seguintes critérios: 

I. Para a Diretoria, no período de 1º a 5 de março de 2021 até as 17h, mediante ofício, assinado por 

todos os membros da chapa, dirigido à Comissão Eleitoral, que discrimine o nome da chapa, nome 

completo dos integrantes, matrícula e o cargo pleiteado (Art. 23 do Estatuto da ADUFC-Sindicato) por 

estes. Deverão ser anexadas ao e-mail, ainda, cópia de um documento de identificação com foto (RG, 

CNH ou passaporte) de cada membro da chapa e a carta-programa; 

II. Para o Conselho de Representantes, no período de 1º a 5 de março de 2021, mediante formulário de 

inscrição disponibilizado pela Comissão Eleitoral no site da ADUFC-Sindicato, preenchido e assinado 

pelos candidatos a titular e a suplente e acompanhado da cópia de documento de identificação com foto 

(RG, CNH ou passaporte). 

Parágrafo Único - São inelegíveis para a Diretoria e para o Conselho de Representantes (titular e 

suplente) os sócios da ADUFC-Sindicato que estejam afastados, temporariamente, da função de 

docente. 

Art. 7º - Até o dia 7 de março de 2021 a Comissão Eleitoral divulgará a lista das chapas e dos 

candidatos(as) que tiverem a inscrição para concorrer ao presente pleito deferida ou indeferida a partir 

do cumprimento das disposições do Estatuto da ADUFC-Sindicato e dos Arts. 5º e 6º do presente 

regulamento. 

 

DO DEBATE 

Art. 8º - Após divulgação referida no Art. 7º do presente Regimento, a Comissão Eleitoral divulgará 

circular no site da ADUFC-Sindicato disciplinando a realização de debate entre os concorrentes. 

Parágrafo único - A possibilidade de realização do debate mencionado no presente regulamento estará 

sujeita a alteração mediante deliberação da Comissão Eleitoral.  

 

DA APURAÇÃO E DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
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Art. 9º - Encerrada a votação, de acordo com o horário limite estabelecido no parágrafo primeiro, do 

Artigo 3º, do presente regulamento, se dará a contagem automática dos votos conduzida pela empresa 

contratada, a qual será transmitida online por videoconferência. 

Parágrafo primeiro - Na reunião virtual de apuração dos votos, que acontecerá dia 8 de abril, a partir das 

20h, deverão estar presentes os representantes da Comissão Eleitoral, os técnicos da empresa 

responsável pelo sistema eletrônico de votação, o Conselho de Representantes, bem como os 

representantes e fiscais de cada chapa inscrita para eleição da Diretoria e do Conselho de 

Representantes. 

Parágrafo segundo - Os(as) sócios(as) e demais interessados (as) no acompanhamento online da 

apuração poderão fazê-lo através de transmissão a ser realizada por meio dos veículos de comunicação 

da ADUFC-Sindicato. 

Parágrafo terceiro - Após a apuração e a contagem de votos, o resultado dos eleitos para Diretoria e 

Conselho de Representantes, nos termos dos Arts. 18 e 23 do Estatuto, será oficialmente divulgado a 

partir das 20h do dia 8 de abril de 2021, através dos veículos de comunicação da ADUFC-Sindicato. 

 

DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 10º - Cada chapa inscrita para a Diretoria poderá indicar até dois (2) fiscais, dentre os sócios da 

ADUFC-Sindicato, para atuar junto ao processo eleitoral, como definido neste regulamento, 

devidamente identificados por crachás emitidos pela Comissão Eleitoral. 

 Parágrafo Primeiro – É assegurado aos candidatos à Diretoria e ao Conselho de Representantes o direito 

de fiscalização durante o processo de votação e apuração. 

Parágrafo Segundo - A indicação dos fiscais deverá ser realizada exclusivamente através de e-mails 

enviados para o endereço eletrônico secretaria@adufc.org.br, mediante formulário próprio, 

disponibilizado no site da ADUFC-Sindicato, preenchido e assinado pelos fiscais indicados e 

acompanhado de cópia de documento de identificação com foto (RG, CNH ou passaporte). 

Parágrafo Terceiro - A indicação a que se refere o caput desse parágrafo deverá ser realizada até as 17h 

do dia 2 de abril de 2021. 

 

http://www.adufc.org.br/
mailto:secretaria@adufc.org.br
mailto:imprensa@adufc.org.br
mailto:jurídico@adufc.org.br
mailto:secretaria@adufc.org.br


ENSINO PÚBLICO E GRATUITO: DIREITO DE TODOS DEVER DO ESTADO 

 

 

SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO  
ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO 

Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85) 3066.1818 
   Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br -  jurídico@adufc.org.br  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 11º - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, sempre prezando pela observância 

dos princípios insculpidos no Art. 42 do Estatuto da ADUFC-Sindicato. 

Art. 12º - A Comissão Eleitoral será automaticamente dissolvida após encerrados os trabalhos 

discriminados no presente regulamento. 

 

Fortaleza, 26 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

DANIELE DE OLIVEIRA BEZERRA DE SOUSA 
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