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EDITAL Nº 01/2018 – DNUT/ FCBS/ UFVJM 
Instruções específicas para regulamentar o processo eleitoral para escolha da chefia do 
Departamento de Nutrição (DNUT), da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 
 

 
O Chefe do DNUT, em conformidade com o Regimento do Departamento de 

Educação Física em seu capítulo I V, comunica a abertura do Processo Eleitoral para a 
escolha do Chefe e Subchefe do Departamento de Nutrição da Faculdade de Ciências 
Biológicas e da Saúde da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 
mediante as condições estabelecidas neste edital. 

 

 

1. DO OBJETIVO: 
1.1 - O presente Edital tem por objetivo tornar público o processo eleitoral para a escolha do 
Chefe e Vice-Chefe do DNUT para um mandato de 02 (dois) anos. 

 
2. DOS CANDIDATOS: 
2.1- Poderão ser candidatos os servidores lotados no DNUT e ocupantes de cargo efetivo da 
carreira docente, em regime de Dedicação Exclusiva, através de inscrição em chapa. 

 
3. DAS INSCRIÇÕES: 
3.1 - As inscrições de candidatos serão efetuadas na Secretaria do DNUT, Campus JK, Prédio 
da Nutrição, no horário de 08 às 17h, no período de 24 de janeiro a 21 de fevereiro de 2018. 

3.2 - As inscrições também poderão ser  real izadas  por  mensagem eletrônica 
encaminhada ao e-mail  da chef ia  do DNUT (chefia .nutr icao@ufvjm.edu.br)  
a té  a  data l imite  de 21 de fevereiro de 2018 .  
3.3 - A inscrição da chapa poderá ser realizada por qualquer um dos candidatos a chefia (chefe 
ou subchefe). 

 
 

3.4 - DO CALENDÁRIO 
Calendário da eleição referente à escolha da chefia do DNUT incluindo-se datas, períodos do 
evento e locais 

 

Data Evento 

23/01/2018 Lançamento do Edital  

24/01 a 20/02/2018 Prazo para montagem e inscrições das chapas 

21/02/2018 Divulgação do deferimento ou indeferimento dos 
registros de candidaturas pela Comissão Eleitoral.  

No caso de não haver chapa inscrita e deferida, o chefe convocará a 
assembleia departamental, na data prevista de votação (07/03/2018), 
para realização da eleição da chefia, com base no disposto no artigo 32º 
do regimento do DNUT. 

23/03/2018 Prazo final para recurso referente ao deferimento ou indeferimento 
das inscrições. 

23/02/2018 Divulgação do resultado do julgamento dos recursos, caso haja. 



26/02 a 06/03/2018 Campanha Eleitoral 

07/03/2018 Votação e Apuração a ocorrer na secretaria do DNUT 

07/03/2018 Divulgação dos resultados pela Comissão Eleitoral 

09/03/2018 Prazo final para recurso referente ao resultado da eleição e 
julgamento pela Comissão Eleitoral. 

12/03/2018 Encaminhamento do resultado da eleição à Congregação da FCBS. 

§ 1º Em nenhuma hipótese haverá prorrogação do período de inscrição. 
§ 2º A apuração será iniciada, imediatamente, após o encerramento da eleição, em sala 
reservada. 

 
4. DOS ELEITORES 
4.1 - A eleição será paritária, tendo como votantes todos os servidores docentes e técnicos-
administrativos lotados, em efetivo exercício, no DNUT, e todos os discentes regularmente 
matriculados do curso graduação vinculado ao DNUT: 
4.2 - Estão impedidos de votar os servidores que estejam afastados, por qualquer razão, na 

data da eleição. 
4.3 - No ato da votação, todos os eleitores deverão apresentar um documento oficial e assinar a 
lista nominal de votação. 

4.4 - No caso de omissão do nome do eleitor na listagem oficial de votação, este deverá 
informá-la à Comissão Eleitoral para as devidas providências. 

 
5. DA CAMPANHA ELEITORAL 

 
A campanha eleitoral poderá ser realizada a partir da homologação das candidaturas até o dia 
anterior ao da realização da eleição. 
 
 

6. DA VOTAÇÃO 

6.1 - A votação será realizada em uma única Seção Eleitoral, na sala da Secretaria do DNUT, 
Prédio da Nutrição, no Campus JK - Diamantina. 
6.2 - Haverá, na Seção Eleitoral, lista com os nomes dos eleitores, os quais deverão assiná-la 
em momento precedente ao voto. 
6.3 - O voto é facultativo. 
6.4 - A votação terá início às 08h (oito horas) e será encerrada às 17h (dezessete horas) 
do dia 07 (sete) de março de 2018. 
6.5 - A votação será efetuada em cédulas previamente impressas, nas quais constarão as chapas 
com os nomes dos candidatos a Chefe e subchefe, respeitando-se a ordem de inscrição de 
cada chapa. 
6.6 - As cédulas serão confeccionadas e distribuídas na Seção Eleitoral, validadas mediante a 
assinatura de pelo menos 02 (dois) membros que compõe a comissão eleitoral. 
6.7 - É vedado o voto por procuração ou por correspondência. 
6.8 - O sigilo do voto será assegurado pelo isolamento do eleitor em cabine/sala de votação 
pelos membros da Comissão Eleitoral. 
 
7. DA APURAÇÃO 
7.1 - Resolvidas as impugnações, a Comissão Eleitoral iniciará a apuração imediatamente após 
o término da votação, no dia 07 (sete) de março de 2018. 

7.2 - A apuração será realizada na Secretaria do DNUT, Prédio da Nutrição, no Campus JK. 
7.3 - No recinto destinado à apuração, admitir-se-á, além da Comissão Eleitoral, a presença dos 
candidatos e /ou 01 (um) fiscal de cada candidato, de acordo com o segmento a que pertence. 



7.4 - Aberta a urna, a Comissão Eleitoral verificará se o número de cédulas oficiais coincide 
com o número de votantes. 
7.5 - Se porventura não houver coincidência entre o número de cédulas constantes na urna e o 
número de votantes que assinaram a Lista Nominal de Votação, tal fato constituirá motivo de 
nulidade de votação e realização de novo pleito. 
7.6 - Ao final da apuração de todos os votos do Departamento serão extraídos os totais de votos 
de cada chapa. 
7.7 - Serão consideradas nulas as cédulas que: 

I - não corresponderem ao modelo oficial; 
I - não estiverem devidamente autenticadas pela Comissão Eleitoral; 
II - contiverem indicações de mais de um candidato; 
III - registrarem indicação de nomes não regularmente inscritos; 
IV - contiverem expressões, frase ou quaisquer sinais que possam identificar o voto; 
V - estiverem assinaladas fora do local próprio, desde que torne duvidosa a manifestação 
da vontade do eleitor. 

7.8 - O Presidente da Comissão Eleitoral presidirá os trabalhos de apuração, podendo, no caso 
de impedimento, ser substituído por outro membro da Comissão. 
7.9 – Em caso de empate será eleito o candidato que tiver mais tempo de lotação na UFVJM. 
Ocorrendo novo empate, será eleito o candidato que for mais idoso. 
7.10 - Após a apuração será lavrada ata contendo quadro sucinto, com indicação 
individualizada dos resultados obtidos, a qual deverá ser aprovada e assinada pelos membros da 
Comissão Eleitoral, pelos fiscais e candidatos presentes. 
7.11 - O quadro com o Resultado final da eleição será afixado nos quadros de avisos do 
DNUT, podendo ainda, a critério da Comissão Eleitoral, ser divulgado na página do DNUT. 
 

8. DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
8.1 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 
8.2 - Havendo discordância quanto a quaisquer dos termos deste edital, os interessados deverão 
apresentar seus recursos, devidamente fundamentados e dirigidos ao Presidente da Comissão 
Eleitoral, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a publicação do presente edital. 
8.3 - A Comissão Eleitoral terá o mesmo prazo para se pronunciar a respeito dos recursos 
apresentados. 

8.4 – O presente Edital estará disponível na Secretaria do DNUT, bem como na página do 
Curso e também será afixado nos quadros de aviso do DNUT. 

 
 

A COMISSÃO ELEITORAL. 
 
 
 

Paulo de Souza Costa Sobrinho 
Presidente da Comissão Eleitoral 

 
 
 

Luiza Cristina Damasceno 
Membro da Comissão Eleitoral 

 
 
 

Discente indicado pelo CA 
Membro da Comissão Eleitoral 



ANEXO I 
 

 
 
 

 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DA CHAPA 
 

 
 
Eu,  , SIAPE  ,e 

 

  , SIAPE , na condição 

de candidatos, respectivamente, às funções de Chefe e Subchefe do Departamento de Nutrição, 

vimos requerer a inscrição junto à Comissão Eleitoral para as eleições abertas, de acordo com o Edital 

Nº 01/2018 – DNUT/ FCBS/ UFVJM de 25 janeiro de 2018. Declaro estarmos cientes e de acordo 

com o Regulamento que rege as eleições e com o Edital Nº 01/2018 que estabelece as normas para o 

pleito. 

 
 

Diamantina, em / /2018. 
 
 
 
 

Assinatura do Candidato a Chefe de Departamento 
 
 
 
 

Assinatura do Candidato a Subchefe de Departamento 
 

 
 


