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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Consulta prévia para Coordenador(a) e Vice-Coordenador(a) do COLEGIADO DE ZOOTECNIA
(CZOO)/UNIVASF -  (BIÊNIO 2021-2023)

A Comissão Eleitoral do Colegiado de Zootecnia (CZOO/UNIVASF) constituída pela Portaria N°

585 de 23 de agosto de 2021, no uso das atribuições que lhe foram conferidas, convoca todos

os professores e servidores técnico-administrativos, lotados no CZOO/UNIVASF, e os discentes,

devidamente matriculados no curso de Zootecnia da UNIVASF, para participarem da consulta

prévia para Coordenador(a) e Vice coordenador(a) do CZOO/UNIVASF, na forma que estabelece

a Seção II e seus artigos do Regimento Geral da  UNIVASF.

1) As inscrições das chapas estarão abertas no período de 02 a 16 de setembro de 2021 (15

dias), conforme Cronograma; e deverão ser encaminhadas ao CZOO via SIPAC.

2) Serão aceitas apenas a inscrição de chapas que indicarem, na mesma inscrição, os nomes

dos candidatos a Coordenador(a) e Vice coordenador(a), e um fiscal de Chapa.

3) São elegíveis para o cargo de Coordenador(a) e Vice coordenador(a) do CZOO/UNIVASF

qualquer professor do quadro permanente da UNIVASF, com regime de trabalho de dedicação

exclusiva, lotados no CZOO, que participe de chapa inscrita, como candidato(a) nessa

modalidade, junto à Comissão Eleitoral.

4) As inscrições das chapas consistirão do envio via SIPAC para o CZOO da ficha de

requerimento de inscrição (ANEXO I) totalmente preenchida e devidamente assinada,

juntamente com os comprovantes de vínculo (Coordenador e Vice- Coordenador) com o CZOO.

Na tramitação dos documentos para o CZOO deverá ser colocado como interessado à

presidente da Comissão Eleitoral (ver tutorial ANEXO II).

5) Depois de finalizado o prazo das inscrições, a Comissão Eleitoral divulgará, por meio do

endereço eletrônico do CZOO e da lista institucional de e-mails, a homologação das chapas

inscritas, em até 48 horas após o final do prazo de inscrição.

a) Caso não haja chapas inscritas no período inicial previsto, o prazo de inscrição será

dilatado para o período de 20 a 24 de setembro de 2021, respeitando o prazo de 48h

para homologação das chapas.

b) Somente a partir da homologação de chapas inscritas é que os candidatos poderão

realizar campanha eleitoral.

c) Após a divulgação, eventuais recursos contra a homologação poderão ser interpostos

perante a Comissão Eleitoral em até 24 horas.

6) O Colégio Eleitoral é composto por: a) todos os professores do quadro permanente da

UNIVASF, com regime de trabalho de dedicação exclusiva, lotados no CZOO (inclusive os

docentes em licenças ou afastados); b) todos os técnicos administrativos lotados no CZOO e c)

todos os alunos regularmente matriculados no curso de Zootecnia da UNIVASF.

7) A votação será realizada exclusivamente por meio eletrônico, de qualquer computador



ligado à rede mundial de computadores (Internet), através do endereço

http://www.sistemas.univasf.edu.br/consultapublica.

8) A eleição será realizada no período de 13 a 15 de outubro de 2021, das 08h00 às 17h00.

9) A apuração será realizada pela Comissão Eleitoral no dia 15 de outubro 2021, das 17h15 às

18h30.

10) O cômputo dos votos de cada chapa será realizado de acordo com a fórmula: Rf =

(0,7.ns/NS + 0,3.ne/NE)x100, onde: ns e ne, respectivamente, o número de votos da categoria

servidor (docentes e técnicos administrativos) e discentes recebidos pela chapa; e NS e NE,

respectivamente, o número total de membros da categoria servidor (docentes e técnicos

administrativos) e discentes aptos para votar do colegiado.

11) Será considerada eleita a chapa que obtiver maior pontuação de acordo com a fórmula do

item 10.

12) Caso ocorra empate, terá prioridade, dentre as chapas com igual pontuação, àquela que

possuir, pela ordem; a) O maior número absoluto na soma de votos dos dois segmentos; b) O

candidato a coordenador com maior titulação acadêmica; c) O candidato a coordenador que

tiver maior tempo de serviço como docente na UNIVASF; d) Maior idade do candidato a

coordenador.

13) O resultado será amplamente divulgado até às 17h00 do dia 18 de outubro de 2021.

14) Após a divulgação oficial do resultado da eleição pela Comissão Eleitoral, eventuais

recursos contra o resultado poderão ser interpostos perante o Conselho Universitário em um

dia útil após a divulgação dos resultados, no período de 8:00 as 12:00h e das 14:00 as  18:00h.

15) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

Cronograma

Eventos Período

Divulgação do Edital 01 de setembro de 2021

Inscrição de chapas 02 a 16 de setembro de 2021

Homologação de chapas inscritas* 18 de setembro de 2021

Período para recurso* até 24h após a divulgação do resultado

Eleição 13 a 15 de outubro de 2021

Apuração dos votos 15 de outubro de 2021

Divulgação do resultado da eleição 18 de outubro de 2021

Período para recurso até 24h após a divulgação do resultado

Encerramento do processo no CZOO e envio
do resultado ao Conuni

20 de outubro de 2021

*caso ocorra a situação prevista no item 5a, a divulgação das chapas inscritas e homologadas
será no dia 27 de setembro de 2021



Petrolina, 01 de setembro de 2021.

Comissão Eleitoral

Profa. Rita de Cássia Rodrigues de Souza - Presidente

Profa. Adriana Mayumi Yano de Melo

Profa. Fernanda Melo Pereira Taran

Discente Rosalinne dos Santos Silva
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ANEXO I - FICHA DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA

À Comissão Eleitoral (Portaria n°585, de 23/08/2021)

Assunto: Inscrição a Candidatura da Chapa Eleitoral

Senhora Presidente, _________________________, Candidato(a) a Coordenador(a) e

______________________________ , (Candidato(a) a Vice Coordenador(a), somos

integrantes da chapa doravante denominada __________________(nome da chapa), e

vimos no prazo legal, com o presente, requerer Registro de Chapa, estando cumprida todas as

formalidades legais exigidas, de acordo com o Regimento Geral da Univasf. A chapa será

representada pelo(a) ______________________________________, Fiscal de Chapa.

Conforme o Art. 39 do Regimento Geral da Univasf, junto a este requerimento

encaminhamos anexo a comprovação da sua vinculação ao Colegiado Acadêmico emitida

pela Superintendência de Gestão de Pessoas – SGP, hoje, PROGEPE da Univasf.

Nestes termos,

P. Deferimento.

Petrolina/PE,        de de 2021.

Assinatura do candidato(a) a Coordenador(a) da chapa

Assinatura do candidato(a) a Vice-Coordenador(a) da chapa
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ANEXO II - TUTORIAL DA TRAMITAÇÃO DOS DOCUMENTOS VIA SIPAC
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ANEXO I - FICHA DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA 

 

À Comissão Eleitoral (Portaria n°585, de 23/08/2021) 

 

Assunto: Inscrição a Candidatura da Chapa Eleitoral 

 

Senhora Presidente, ______________________________, Candidato(a) a 

Coordenador(a) e ______________________________, (Candidato(a) a Vice 

Coordenador(a), somos integrantes  da chapa doravante denominada 

__________________________ (nome da chapa), e vimos no prazo legal, com 

o presente, requerer Registro de Chapa, estando cumprida todas as 

formalidades legais exigidas, de acordo com o Regimento Geral da Univasf. A 

chapa será representada pelo(a) _____________________________________, 

Fiscal de Chapa. 

Conforme o Art. 39 do Regimento Geral da Univasf, junto a este requerimento 

encaminhamos anexo a comprovação da sua vinculação ao Colegiado 

Acadêmico emitida pela Superintendência de Gestão de Pessoas – SGP, hoje, 

PROGEPE da Univasf. 

Nestes termos, 

 

P. Deferimento. 

Petrolina/PE,          de de 2021. 

 

 

     Assinatura do candidato(a) a Coordenador(a) da chapa 

 

Assinatura do candidato(a) a Vice-Coordenador(a) da chapa 
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ANEXO II - TUTORIAL DA TRAMITAÇÃO DOS DOCUMENTOS VIA SIPAC 
 

1. ACESSAR PROTOCOLO 

 
 

2. ACESSAR MESA VIRTUAL 

 
 

3. CADASTRAR DOCUMENTO 

 
 



4. TIPO DE DOCUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. INSERIR NO SISTEMA NOME DO CANDIDATO A COORDENADOR E VICE-COORDENADOR 

 

7. INSERIR ASSINATURA DIGITAL NO SISTEMA

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. INSERIR COMO INTERESSADO À PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL 

 

 

 

 

 

 

 



9. INSERIR UNIDADE DE DESTINO (COLEGIADO DE ZOOTECNIA) 

 
 

10. FINALIZAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DO ENVIO DO REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 


