MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
INSTITUTO DO CÉREBRO

NORMAS PARA ELEIÇÃO DE DIRETOR E VICE-DIRETOR
MANDATO 2018-2022
A Comissão Eleitoral, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria n. 17/17-ICe,
de 08 de dezembro de 2017, publicada no Boletim de Serviço n. 231/2017, de 11 de dezembro
de 2017, resolve:
Art. 1º Editar normas gerais para a eleição de Diretor e Vice-Diretor do Instituto do Cérebro
para o mandato 2018-2022.
DAS DEFINIÇÕES GERAIS DO PROCESSO
Art. 2º A consulta à Comunidade Universitária para a eleição de Diretor e Vice-Diretor do
Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN define-se
como um mecanismo de participação de todos os que fazem esta Unidade Acadêmica
Especializada.
Art. 3o Aplicam-se a este processo de participação dos segmentos da Comunidade
Universitária do Instituto do Cérebro, na escolha de seus dirigentes maiores, os mesmos
princípios que orientam toda a estrutura e o funcionamento da UFRN, de acordo com a Seção
I – Dos Princípios, a Seção II – Dos Objetivos, e do Capítulo II do Título I do seu Estatuto,
especialmente os princípios:
I – da ética, pelo qual se respeitam e se valorizam a natureza e os direitos inalienáveis dos
agentes das interações sociais e acadêmicas na Instituição;
II – da participação democrática na gestão acadêmica e na administração universitária,
assegurando-se a igualdade de oportunidades e o equânime tratamento a todos;
III – da representatividade de todos os atores e agentes da comunidade universitária do
Instituto do Cérebro;
IV – da democracia social, com o exercício da justiça, da equidade e do respeito à pessoa
humana;
V – do espírito público, na transparência das ações e na atribuição coletiva e solidária da
socialização das responsabilidades e dos resultados;
VI – da garantia à liberdade, autonomia e independência dos indivíduos e dos grupos.
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DA COMISSÃO ELEITORAL E SUA CONSTITUIÇÃO
Art. 4o A consulta à Comunidade Universitária para a eleição de Diretor e Vice-Diretor do
Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN será
estruturada por meio de uma Comissão Eleitoral incumbida de organizar, superintender e
supervisionar, operacionalizar e acompanhar o referido processo, em todas as suas etapas.
Art. 5o A Comissão Eleitoral será constituída por três membros, sendo:
I – 01 (um) representante da categoria de docentes;
II – 01 (um) representante da categoria de servidores técnico-administrativos;
III – 01 (um) representante da categoria de discentes.
§1o A Comissão Eleitoral será nomeada pelo Diretor do Instituto do Cérebro, por meio de
Portaria, com prévia homologação do Conselho do Instituto do Cérebro (CIC).
§2o A Comissão Eleitoral escolherá entre seus membros, seu Presidente, Vice-Presidente, e
seu Secretário.
DA COMPETÊNCIA DA COMISSÃO ELEITORAL
Art. 6o Compete a esta Comissão Eleitoral:
I – operacionalizar e coordenar o processo de consulta, considerando a legislação pertinente;
II – disciplinar o processo de consulta, zelando pelo cumprimento das normas e coibindo os
atos daqueles que as desconsiderarem ou transgredirem, em detrimento da ética, do espírito
público e da democracia do processo de eleição, em qualquer de suas fases;
III – receber, em local a ser definido, a inscrição das Chapas dos candidatos, conforme o
calendário constante destas normas;
IV – homologar as inscrições das Chapas e publicar as listas de participantes, de acordo com
os prazos previstos pelo calendário da consulta;
V – providenciar a divulgação das Chapas aptas a concorrer, com seus respectivos programas
e currículos dos candidatos, depois de efetivado o deferimento das candidaturas inscritas;
VI – deliberar sobre recursos impetrados, em qualquer fase do processo de consulta,
examinando sua instrução, sua procedência, seu mérito e decidindo sobre o objeto em causa;
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VIII – publicar os resultados do processo de consulta e encaminhá-los ao Conselho do
Instituto do Cérebro (CIC);
IX – apreciar e deliberar sobre os casos omissos.
Parágrafo Único. A Comissão Eleitoral extingue-se com o ato do encerramento do processo
de consulta e a consequente comunicação dos resultados finais apurados ao CIC, de acordo
com o estabelecido pelo calendário da consulta.
DAS CANDIDATURAS
Art. 7º Estão aptos a candidatarem-se aos cargos de Diretor e Vice-Diretor do Instituto do
Cérebro os docentes lotados na referida Unidade Acadêmica Especializada.
Art. 8º Para inscrição da candidatura ao cargo de Diretor e Vice-Diretor, requer-se dos
candidatos que:
I – Estejam em pleno exercício de suas funções;
II – Tenham contratos que correspondam ao regime de trabalho de 40h semanais ou de
dedicação exclusiva.
Art. 9º A formalização das candidaturas é feita pela inscrição das Chapas, junto à Secretaria
Administrativa desta Unidade, contendo o requerimento de inscrição da Chapa de Diretor e
Vice-Diretor, de acordo com formulário próprio (Anexo I).
§10 A cada Chapa inscrita corresponderá um número consignado por ordem de inscrição.
§20 Cada Chapa poderá registrar um nome ou título próprio que a identifique durante a
campanha e nas cédulas de votação.
DOS ELEITORES
Art. 10. Definem-se como eleitores do processo de consulta eleitoral aos cargos de Diretor e
Vice-Diretor os docentes e os servidores lotados nesta Unidade Acadêmica Especializada,
assim como os alunos de graduação e pós-graduação que estejam regularmente matriculados e
os pesquisadores em estágio de pós-doutorado.
DA CAMPANHA ELEITORAL
Art. 11. Define-se como campanha eleitoral a oportunidade que se oferece:
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I – à Comunidade Universitária, de ser informada das plataformas políticas, das propostas de
administração das várias Chapas concorrentes;
II – aos candidatos, de exporem suas ideias a seus pares, aos estudantes e aos servidores
técnico-administrativos, debatendo com pessoas e grupos sobre os problemas do Instituto do
Cérebro e sobre os encaminhamentos que propõem;
III – a toda a Universidade, de uma mobilização para a participação ativa de todos os
segmentos que a compõem.
§ 1º A campanha pautar-se-á pelos preceitos básicos definidos nesta Resolução, pelo respeito
aos princípios da não poluição sonora e visual, respeito ao meio ambiente e contra o
favorecimento do poder econômico de qualquer grupo ou candidato.
§2º Será permitida a divulgação das Cartas Propostas de Programas das Chapas concorrentes,
bem como de documentos veiculadores de ideias complementares às apresentadas nas Cartas
Propostas, todos eles enviados à comunidade universitária através dos sistemas SIG ou de
outros meios de divulgação online.
§3º Igualmente será permitida a divulgação de manifestações de apoio às Chapas
concorrentes, elaboradas por integrantes da comunidade universitária, com tais manifestações
sendo veiculadas pela respectiva Chapa.
§4º Serão proibidas manifestações impressas em forma de cartazes, outdoors, faixas,
panfletos, bottons, adesivos, distribuição de brindes, carros de som e similares.
§5º As Chapas que não cumprirem com o disposto no parágrafo quarto serão advertidas
publicamente pela Comissão Eleitoral.
§6º Cabe à Comissão Eleitoral garantir a divulgação, em igualdade de condições, nos
principais veículos de comunicação da UFRN.
DA NATUREZA DO VOTO
Art. 12. Os votos terão peso de 70% (setenta por cento) para o corpo docente, 15% (quinze
por cento) para o corpo técnico-administrativo e 15% (quinze por cento) para o corpo
discente. Para a contabilização dos votos, será utilizada a fórmula constante do Anexo II.
§1º A votação será realizada por meio do sistema SigEleição para o corpo docente, corpo
técnico-administrativo e corpo discente (alunos de graduação e pós-graduação).
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§2º Para os pesquisadores em estágio de pós-doutorado, será disponibilizada urna na
Secretaria Administrativa da Unidade, para que a votação seja feita por meio de cédula no dia
especificado para eleição.
DO CALENDÁRIO DA CONSULTA, DA ELEIÇÃO E DO PERÍODO DE VOTAÇÃO
Art. 13. O calendário do processo eleitoral para escolha de Diretor e Vice-Diretor do Instituto
do Cérebro foi definido conforme cronograma a seguir:
I – Publicação das normas: 19 de dezembro de 2017;
II – Inscrição das Chapas: 20 a 22 de dezembro de 2017;
II – Análise de divulgação das inscrições pela Comissão Eleitoral: 26 de dezembro de 2017;
IV – Período para divulgação eleitoral: 27 de dezembro de 2017 a 23 de janeiro de 2018;
V – Votação: 24 de janeiro de 2018;
VI – Publicação do resultado: 25 de janeiro de 2018;
VII – Recursos quanto ao resultado da eleição: 26 a 28 de janeiro de 2018;
VIII – Julgamento dos recursos: 29 a 30 de janeiro de 2018;
IX – Publicação oficial do resultado da eleição: 31 de janeiro de 2018;
X – Homologação do resultado da eleição em reunião extraordinária do CIC: 02 de fevereiro
de 2018.
DA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS
Art. 14. Em relação aos procedimentos e resultados da consulta, na fase de votação e de
apuração, poderão ser apresentados recursos à Comissão Eleitoral, no prazo de até 48 horas
após a divulgação oficial dos resultados.
Parágrafo Único. Das decisões da Comissão Eleitoral caberá recurso ao CIC no prazo máximo
de 72 (setenta e duas) horas.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
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Art. 15. Cabe à Direção do Instituto do Cérebro prover os meios necessários à realização do
processo de eleição em todas as suas fases.
Art. 16.Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.
Art. 17. Estas normas entrarão em vigor na data de sua publicação.
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ANEXO I
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
UNIDADE ACADÊMICA ESPECIALIZADA
INSTITUTO DO CÉREBRO
COMISSÃO ELEITORAL
Requerimento de Inscrição de Chapa
O(a) Professor(a) ____________________________________ pertencente à carreira do
magistério da UFRN, matrícula nº __________, lotado na Unidade Acadêmica Especializada
Instituto do Cérebro da UFRN, requer à Comissão Eleitoral a inscrição e o registro de sua
candidatura para o cargo de Diretor, tendo como Vice-Diretor o(a) Professor(a)
___________________________________, matrícula _______________. E, por estarem
informados e cientes de todas as normas relativas à eleição dos cargos supracitados, firmam e
assinam o presente requerimento.

Natal/RN, ____ de __________ de 2017.

_______________________
Nome Legível

__________________________
Assinatura

_______________________
Nome Legível

__________________________
Assinatura

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
INSTITUTO DO CÉREBRO

ANEXO II
Orientação para a Apuração
Cálculo dos Percentuais dos Votos
A fórmula indicada para apuração final dos votos é a seguinte:
Argumento da Chapa i = 70 x (Pi / Pt) + 15 x (Fi /Ft) + 15 x (Ai /At)
Onde:
Pt = total de votos válidos de professores;
Ft = total de votos válidos de servidores técnico-administrativos;
At = total de votos válidos de alunos;

Pi = quantidade de votos de professores na Chapa i;
Fi = quantidade de voto de servidores técnico-administrativos na Chapa i;
Ai = quantidade de voto de alunos na Chapa i.

