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DO OBJETO DA PESQUISA ELEITORAL 
Art. 1º - A pesquisa eleitoral que será por via virtual, em razão do isolamento 

social imposto pela atual pandemia do SARS-CoV-2, tem por objetivo a escolha pelo 
corpo social do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos “Suely 
Souza de Almeida” (NEPP-DH) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
do(a) Diretor(a) e do(a) Vice-diretor(a) do NEPP-DH/UFRJ para o cumprimento de 
mandato de quatro anos. 

 

DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 
Art. 2º - Para os cargos referidos no Art. 1º, poderão se candidatar os 

Professores ativos do Quadro Permanente de Pessoal Docente do NEPP-DH UFRJ. 
 

Art. 3º - Os candidatos se organizarão em chapas, necessariamente 
compostas por dois integrantes, sendo vetada outra possibilidade de inscrição. 

§ 1º - No ato da inscrição os candidatos deverão entregar o Programa de 
Trabalho da chapa e preencher formulário próprio (Anexo I), por via remota, através 
do e-mail da Comissão Eleitoral comissaoeleitoralneppdh2020@gmail.com, na data 
fixada no Calendário da Pesquisa Eleitoral (Anexo II), aprovado pelo Conselho 
Deliberativo em 18 de novembro de 2020. 

§ 2º As inscrições serão homologadas pela Comissão Coordenadora da 
Pesquisa Eleitoral no prazo estabelecido no Calendário referido no parágrafo 
anterior. 

 
Art. 4º - Encerrado o prazo para inscrição, a Comissão Coordenadora da 

Pesquisa Eleitoral deverá dar conhecimento aos votantes dos nomes dos candidatos 
e números das respectivas chapas, das datas, horários e locais de votação. 

 

DA CAMPANHA 
Art. 5º - A Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral viabilizará e 

coordenará os debates com as chapas inscritas. 
§ 1º - As chapas deverão apresentar e discutir com o corpo social do NEPP-DH 

seus respectivos Programas de Trabalho para o mandato de quatro anos. 
§ 2º - No caso de inscrição de apenas uma chapa, a apresentação e o debate 

do Programa de Trabalho deverão se realizados na data e nos horários previstos no 



Calendário. 
 

DA PESQUISA ELEITORAL 
Art. 6º - O universo da Pesquisa Eleitoral para a escolha do(a) Diretor(a) e 

Vice- Diretor(a) do NEPP-DH é constituído por: 
I – Docentes ativos do quadro de pessoal do NEPP-DH; 

II  - Servidores técnico-administrativos ativos do quadro de pessoal do NEPP-
DH; 

III – Estudantes dos cursos de pós-graduação stricto sensu, com matrícula 
ativa à época da pesquisa; 

§ 1º - No universo da pesquisa estão incluídos os docentes e servidores 
técnico- administrativos em gozo de férias, ou de licença para tratamento de saúde. 

§ 2º - Do universo da pesquisa estão excluídos os docentes e servidores 
técnico- administrativos afastados por requisição, ou cessão, bem como os que 
estejam no exterior. 

§ 3º - Do universo da pesquisa estão excluídos os estudantes de graduação e 
pós- graduação que estejam no exterior. 

§ 4º - Não estarão habilitados a participar da Pesquisa Eleitoral estudantes 
com matrícula trancada. 

 

Art. 7º - A Direção do NEPP-DH, junto com a Comissão Coordenadora da 
Pesquisa Eleitoral, será responsável pela organização dos instrumentos remotos 
necessários à realização da consulta por via virtual. 

 
Art. 8º - Caberá à Seção de Assuntos Gerenciais e ao Setor de Pessoal 

elaborar a lista de pesquisa para cada categoria de pesquisados, levando-se em 
conta os itens 1.1 e 2.1 desta norma de pesquisa, com exceção do corpo estudantil 
do curso de Pós-Graduação stricto sensu, cuja atribuição caberá à Secretaria 
Acadêmica da Pós-Graduação. A mesma deverá ser entregue à Comissão de 
Pesquisa até 1º de julho. 

 

DA VOTAÇÃO 
 
Art. 9º - A Pesquisa Eleitoral será realizada, por via virtual, nos dias 08 e 09 

de fevereiro de 2021, segunda e terça-feira, com início às 09h00min e término às 
20h00min. 

 
Art. 10º - A disposição das chapas no sistema de votação virtual deverá 

obedecer à ordem de inscrição. 
 

Art. 11º - Os votantes deverão identificar-se, no ato da votação on-line, 
mediante a apresentação dos dados requisitados pela plataforma virtual, os quais 
serão enviados previamente por meio de e-mail. 

 

DA APURAÇÃO DOS RESULTADOS 

Art. 12º - A apuração será realizada com o suporte dos mecanismos da 
plataforma virtual. 



 
Art. 13º - Os votos de cada segmento serão apurados, separadamente, de 

acordo com o critério da paridade, ou seja, cada segmento correspondendo a um 
terço. 

Parágrafo Único – A Pesquisa será feita de modo que os votos de cada 
segmento sejam apuradas, separadamente, de acordo com a seguinte ponderação:  

 
 

SEGMENTO PESO 

Docentes 1/3 

Servidores técnico-administrativos 1/3 

Discentes 1/3 

 
O resultado da apuração ponderada de cada chapa, das cédulas em branco e das 
cédulas nulas será computado em cada segmento, segundo as seguintes fórmulas: 
 
 

VOTOS DE CADA CHAPA 

RVCHAPA = [(DOCHAPA / UDO) + (TACHAPA / UTA) + (DICHAPA / UDI)] x (1/3) x 100% 

 

• RVCHAPA – Resultado da apuração ponderada de cada chapa; 

• DOCHAPA – Cédulas dos docentes atribuídos a cada chapa; 

• UDO – Universo de pesquisados docentes; 

• TACHAPA – Cédulas dos técnico-administrativos em educação atribuída a 
cada chapa; 

• UTA – Universo de pesquisados técnico-administrativos em educação; 

• DICHAPA – Cédulas dos discentes atribuídos a cada chapa; 

• UDI – Universo de pesquisados discentes. 
 

 
 

CÉDULAS EM BRANCO 

RVBRANCO = [(DOBRANCO/UDO) + (TABRANCO /UTA) + (DIBRANCO / UDI)] x (1/3) x 
100% 

 

• RVBRANCO – Resultado da apuração ponderada das cédulas em branco; 

• DOBRANCO – Cédulas em branco dos docentes; 

• UDO – Universo de pesquisados docentes; 

• TABRANCO – Cédulas em branco dos técnico-administrativos em educação; 

• UTA – Universo de pesquisados técnico-administrativos em educação; 

• DIBRANCO – Cédulas em branco dos discentes; 

• UDI – Universo de pesquisados discentes. 
 

 
 

CÉDULAS NULAS 



RVNULO = [(DONULO / UDO) + (TANULO / UTA) + (DINULO / UDI)] x (1/3) x 100% 

 

• RVNULO – Resultado da apuração ponderada dos votos nulos; 

• DONULO – Cédulas nulas dos docentes; 

• UDO – Universo de pesquisados docentes; 

• TANULO – Cédulas nulas dos técnico-administrativos em educação; 

• UTA – Universo de pesquisados técnico-administrativos em educação; 

• DINULO – Cédulas nulas dos discentes; 

• UDI – Universo de pesquisados discentes. 
 

 
 

DO RELATÓRIO DA PESQUISA ELEITORAL 

Art. 14º - Após o encerramento da apuração e anunciados os resultados, a 
Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral deverá elaborar relatório a ser 
apresentado na reunião do Conselho Deliberativo do NEPP-DH para homologação 
dos resultados. 

 
DO RELATÓRIO DA PESQUISA ELEITORAL 

Art. 15º - Após o encerramento da apuração e anunciados os resultados, a 
Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral deverá elaborar relatório a ser 
apresentado na reunião do Conselho Deliberativo do NEPP-DH para homologação 
dos resultados. 

 
Calendário Eleitoral 

 

Atos Data 

Inscrição de chapas (Diretor e Vice-
Diretor) com apresentação de 
programa de gestão 

De 06 a 08 de janeiro de 2021 

 

Homologação das candidaturas 15 de janeiro de 2021 

Debate/apresentação de programas 01 a 05 de fevereiro 
(pelo menos dois em horários 
diferentes) 

Divulgação da Lista de eleitores 
docentes, técnicos e discentes aptos a 
votar. 

05 de fevereiro 

Realização da consulta 

 
08 e 09 de fevereiro de 2021 

Contagem do Resultado 
 

09 de feveiro de 2021 

Homologação do resultado pelo CD 
NEPP-DH  
 

10 de fevereiro de 2021 

 
 



ANEXO I  
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE CHAPAS PARA PESQUISA ELEITORAL 
PARA CARGOS DE DIRETOR(A) E VICE-DIRETOR(A) DO NEPP-DH 

GESTÃO 2020-2024 
 
 

À Comissão Coordenadora da Pesquisa Eleitoral da Pesquisa Eleitoral para os cargos 
de diretor(a) e vice-diretor(a) do NEPP-DH para a Gestão 2020-2024,  

 
Eu, prof(a). Dr(a). _________________________________, CPF_____________, 
Matrícula ____________, cargo_____________________________, e-
mail_____________________, telefone ______________________, solicito inscrição 
para o cargo de diretor(a), pela chapa _______________________________________ 
 
E eu, prof(a). Dr(a). _________________________________, CPF_____________, 
Matrícula ____________, cargo_____________________________, e-
mail_____________________, telefone ______________________, solicito inscrição 
para o cargo de vice- diretor(a), pela chapa 
_______________________________________ 
 

Programa de Trabalho da chapa XXXXXXX 

 

 

 

 

 
 

Nos termos das normas da Pesquisa Eleitoral para os cargos de Diretor e vice-diretor 
do NEPP-DH da UFRJ, aprovadas pelo Conselho Deliberativo do NEPP-DH no dia 18 de 
novembro de 2020, apresentamos o Programa de Trabalho da chapa 
_________________ e pedimos deferimento dos pedidos de inscrição das 
candidaturas à direção e vice-direção da referida chapa. 

 

Data: _____ de janeiro de 2021 

 

 

Assinatura candidato(a) Diretor(a) 

_______________________________ 

Nome completo candidato(a) 
 
 

Assinatura candidato(a) Vice-Diretor(a) 

_______________________________ 

Nome completo candidato(a) 


