
 

 

 

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – DIRETORIA DO CENTRO DE TECNOLOGIA Nº 07/2019 

 
ABRE INSCRIÇÃO, FIXA DATA, HORÁRIO E CRITÉRIOS PARA 
ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DOCENTES DAS CLASSES DO 
MAGISTÉRIO SUPERIOR AO COLÉGIO ELEITORAL ESPECIAL 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. 

 
A Vice-Diretora no exercício da direção do Centro de Tecnologia da Universidade Federal 

do Ceará, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais e, tendo em vista a alteração da 
alínea i e o acréscimo do parágrafo 7º ao artigo 10 do Estatuto da UFC, conforme o que dispõe o 
Provimento Nº 01, de 6 de abril de 2015 do Conselho Universitário que trata da escolha da 
representação dos docentes no Conselho Universitário, torna público para conhecimento do Corpo 
Docente que estão abertas as inscrições de candidaturas para eleição de até 03 (três) Representantes 
Docentes por classe ao Colégio Eleitoral Especial da Universidade Federal do Ceará. 

 
I  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. Os interessados deverão realizar a inscrição por classe (Professor Titular, Professor 

Associado, Professor Adjunto, Professor Assistente e Professor Auxiliar); 
1.2. Poderão concorrer todos os docentes do quadro permanente, lotados no Centro de 

Tecnologia em efetivo exercício; 
1.3. As inscrições deverão ser realizadas no seguinte endereço eletrônico: 

https://forms.gle/GuEuSXam2vQLPdG8A 
 
OU presencialmente na secretaria do Centro de Tecnologia nos dias úteis do período 
de inscrição; 

1.4. Problemas decorrentes da inscrição devem ser apresentados na Secretaria do Centro de 
Tecnologia 
 

II  DAS VAGAS 
- 03 (três) vagas para representantes da classe de Professor Titular; 
- 03 (três) vagas para representantes da classe de Professor Associado; 
- 03 (três) vagas para representantes da classe de Professor Adjunto; 
- 03 (três) vagas para representantes da classe de Professor Assistente; 
- 03 (três) vagas para representantes da classe de Professor Auxiliar. 
 
III  DO PERÍODO ELEITORAL 
 

CALENDÁRIO ELEITORAL PERÍODO 

Inscrições (online) 

Inscrições presenciais (Secretaria do CT) 

14 a 18 de novembro/2019 

14 e 18 de novembro/2019* 

Homologação das inscrições 19 de novembro/2019  

Eleição 20 de novembro/2019 

Divulgação dos Resultados 21 de novembro/2019 

* As inscrições presenciais serão feitas pessoalmente na secretaria do Centro de Tecnologia 
apenas nos dias 14 e 18 de novembro, das 8:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00. 

https://forms.gle/GuEuSXam2vQLPdG8A


 
IV  DA ELEIÇÃO 
 
4.1 A eleição de que trata este Edital será realizada em escrutínio secreto, com votação 
uninominal, no dia 20 de novembro de 2019, na Secretaria do Centro de Tecnologia, das 
8:00 as 12:00 e das 14:00 as 17:00; 
4.2 Cada docente deverá votar no(a) candidato(a) de sua escolha dentre os inscritos de 
sua classe; 
4.3 Os três candidatos que receberem o maior número de votos em determinada classe 
serão eleitos para compor o colégio eleitoral especial respectivo, obedecendo-se o limite de 3 
vagas por classe; 

 
§ 1º No caso de empate, será eleito o docente mais antigo no magistério do Centro de 
Tecnologia e persistindo o empate o docente de mais idade; 

 
§ 2º Não será realizada eleição para a classe em que o número de inscritos for igual ou 
inferior a 3 (três) docentes, sendo estes automaticamente os indicados para o Colégio 
Eleitoral Especial de sua classe. 
 
V  DA COMISSÃO ELEITORAL 
 
5.1 O processo eleitoral será coordenado e supervisionado por uma comissão eleitoral de três 
professores a ser nomeada pelo Diretor do Centro de Tecnologia da UFC; 
5.2 Cabe ao Presidente da Comissão Eleitoral homologar as inscrições, coordenar a 
apuração, publicar os resultados e declarar os professores eleitos para Representantes 
Docentes por classe no Colégio Eleitoral Especial da UFC; 
5.3 Encerrado o processo eleitoral, o Diretor do Centro de Tecnologia fará oficialmente o 
encaminhamento dos resultados consignados em ata, após o término da apuração da eleição, 
à Reitoria da Universidade Federal do Ceará. 
5.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Direção do Centro. 
 

 
 

Fortaleza, 13 de novembro de 2019. 
 
 

 
Profa. Dra. Diana Cristina Silva de Azevedo 

Vice-Diretora no exercício da direção do Centro de Tecnologia da UFC 
 

 


