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RESOLUÇÃO Nº 1, DE 31 DE MAIO DE 2016.
Regulamenta  o  Processo  de  Consulta  para  a  escolha  do  
Reitor e Vice-Reitor UFMS 2016-2020.

O COLÉGIO ELEITORAL da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 207 da Constituição Federal, do 
art. 68 do Estatuto da UFMS, e com o disposto na Lei nº 9.192, de 21 de dezembro de 1995; no  
Decreto nº 1.916, de 23 de maio de 1996; na Lei n.º 8.112/90 e na Nota Técnica nº 437/2011-
CGLNES/GAB/SESu/MEC, resolve:

Art.  1º   Aprovar  as  Normas Regulamentadoras do Processo  de Consulta  à 
Comunidade Universitária para subsidiar na elaboração da lista tríplice, visando à escolha 
do Reitor e do Vice-Reitor da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, para o 
mandato referente ao quadriênio 2016-2020, nos termos do anexo desta Resolução.

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CÉLIA MARIA SILVA CORRA OLIVEIRA,
Presidente.
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Anexo da Resolução nº 1, CE, de 30 de maio de 2016.
Normas Reguladoras do Processo de Consulta à Comunidade Universitária –UFMS-2016

Capítulo I
Das Disposições Iniciais

Art. 1º  A organização da lista tríplice para o preenchimento dos cargos de Reitor e 
Vice-Reitor  da  UFMS  será  realizada  por  este  Colégio  Eleitoral,  precedida  de  Consulta  à 
Comunidade  Universitária,  nos  termos  dos  incisos  I  e  III,  do  art.  16,  da  Lei  nº  5.540/68, 
alterada pela Lei nº 9.192/95, e no § 4º, do art. 1º, do Decreto nº 1.916/96 e destas Normas.

Art. 2º  A Consulta à Comunidade Universitária será realizada em único turno, no 
dia 4 de agosto de 2016.

Art. 3º  A Consulta se dará mediante voto direto e secreto, não obrigatório, pelo 
sistema de votação manual.

Art. 4º  Para os fins destas Normas consideram-se válidos os votos atribuídos a 
candidatos regularmente inscritos, excluídos os votos em branco e os nulos.

Art. 5º  Os votos válidos atribuídos a cada chapa na Consulta serão ponderados na 
proporção de setenta por cento para os votos dos Servidores Docentes, quinze por cento para os 
votos dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação e quinze por cento para os votos 
dos discentes. 

Capítulo II
Dos Eleitores

Art. 6º  A Comunidade Universitária participante da Consulta será constituída de:
I  -  membros  do  Corpo  Docente  do  Quadro  Permanente  da  UFMS,  em efetivo 

exercício, nos termos do Regime Jurídico Único;
II  -  membros  do  Corpo  Técnico-Administrativo  em  Educação  pertencentes  ao 

Quadro Permanente da UFMS, em efetivo exercício, nos termos do Regime Jurídico Único; e
III - membros do Corpo Discente, alunos regularmente matriculados nos cursos de 

graduação e de pós-graduação stricto e lato sensu (especialização e residências), da UFMS.

Capítulo III
Das Comissões

Seção I
Da Comissão Executiva Central

Art.  7º   Para executar  e  coordenar  o Processo de Consulta  à  Comunidade será 
constituída uma Comissão Executiva Central, com representação majoritária e obedecendo ao 
princípio da colegialidade, composta por vinte e um membros, todos integrantes do Colégio 
Eleitoral, da seguinte forma:

I - quinze servidores docentes;
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III – três servidores técnico-administrativos em educação; e
IV – três discentes.

§ 1º  Estão impedidos de integrar a Comissão Executiva Central os cônjuges dos 
candidatos  a  Reitor  e  Vice-Reitor  e  seus  parentes  até  o  segundo  grau,  tanto  por 
consanguinidade, como por afinidade.

§  2º   O  presidente  da  Comissão  Executiva  Central  será  escolhido  pelos  seus 
membros.

Art. 8º  A Comissão Executiva Central deliberará, por maioria simples de votos, 
com a presença de, no mínimo, a metade mais um de seus membros.

Parágrafo  único.  Ao  Presidente  da  Comissão  Executiva  Central  caberá, 
exclusivamente, o voto de qualidade.

Art. 9º  À Comissão Executiva Central compete:
I - fiscalizar a observância das normas estabelecidas no processo de consulta objeto 

destas  Normas  e,  em  caso  de  infringência,  representar  ao  Colégio  Eleitoral,  que  poderá 
deliberar sobre a impugnação da candidatura;

II - elaborar o calendário, regulamentar e coordenar os eventuais debates públicos;
III - exercer a fiscalização das mesas receptoras e apuradoras de votos;
IV  -  elaborar  o  mapa  final  com  os  resultados  da  consulta  e  encaminhá-lo  à 

Presidência do Colégio Eleitoral;
V - decidir sobre impugnação de urna; e
VI - decidir, em grau de recurso, sobre a nulidade de voto e sobre a aplicação de 

sanções aos candidatos.

Parágrafo único. Compete ao presidente da Comissão:
I – proceder ao deferimento ou o indeferimento das inscrições;
II - designar os integrantes das mesas receptoras de votos;
III - designar os integrantes das mesas apuradoras de votos;
IV -  proceder  ao sorteio  da disposição dos  nomes dos  candidatos  na cédula da 

consulta à comunidade;
V - instruir as mesas receptoras e apuradoras sobre os procedimentos adotados no 

processo de consulta à comunidade e de apuração;
VI  -  levar  ao  conhecimento  do  Colégio  Eleitoral,  para  as  providências  que  se 

fizerem  necessárias,  os  casos  de  dano  ao  patrimônio  da  Instituição,  oriundos  de  mau 
procedimento na propaganda pelos candidatos concorrentes e seus prepostos;

VII - solicitar à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho a relação nominal, 
por ordem alfabética,  número de matrícula  e respectiva lotação,  dos Servidores Docentes e 
Técnico-Administrativos em Educação da UFMS;

VIII - solicitar  às Pró-Reitorias competentes a relação, por curso, dos alunos de 
graduação e de pós-graduação, regularmente matriculados na UFMS; e

IX – encaminhar ao Colégio Eleitoral propostas para a emissão de atos normativos 
regulamentando o disposto nestas Normas, objetivando a operacionalização da Consulta.
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Seção II
Das Comissões Setoriais

Art. 10.  Em cada Unidade da Administração Setorial funcionará uma Comissão 
Setorial,  constituída  pelo  Colégio  Eleitoral,  composta  pelo(a)  Diretor(a)  da Unidade,  como 
presidente,  e  pelos  segmentos  da  Comunidade  Universitária,  com  respectivos  suplentes, 
conforme segue:

I – um representante docente, indicado pela Adufms;
II – um representante técnico-administrativo em educação, indicado pelo Sista; e
III – um representante discente, indicado pelo DCE.

§1º   Estão  impedidos  de  integrar  a  Comissão  Setorial,  além  dos  candidatos 
inscritos, seus cônjuges e parentes até o segundo grau, tanto por consanguinidade como por 
afinidade.

§2º   A  Comissão  Executiva  Central  definirá  Comissão  Setorial  Especial  para 
acompanhar o processo de votação dos acadêmicos regularmente matriculados nos cursos da 
EAD,  Licenciatura em Educação do Campo e  Licenciatura Intercultural Indígena “Povos do 
Pantanal”, se for o caso.

Art. 11.  À Comissão Setorial, no âmbito de sua respectiva circunscrição, compete: 
I - determinar os locais de votação; e
II - prestar assistência às mesas receptoras e apuradoras de votos por ocasião do 

desenvolvimento dos seus respectivos trabalhos.

Parágrafo único. Ao presidente da Comissão compete:
I - repassar às mesas receptoras e apuradoras de votos todo o material relativo ao 

pleito, oriundo da Comissão Executiva Central, em até vinte e quatro horas antes do início da 
realização da Consulta; 

II - providenciar, em até quarenta e oito horas depois da realização da Consulta, a 
remessa à Comissão Executiva Central das atas dos trabalhos e mapas de apuração; e

III - manter contato permanente com a Comissão Executiva Central.

Capítulo IV
Da Comissão de Ética

Art.  12.   A Comissão  de  Ética  será  composta  por  cinco  membros  do  Colégio 
Eleitoral, conforme segue:

I – três docentes;
II – um técnico-administrativo em educação; e
III – um discente.

§ 1º  Não poderá participar da Comissão de Ética membro da Comissão Executiva 
Central  e  cônjuges  e  parentes  até  o  segundo  grau,  tanto  por  consanguinidade  como  por 
afinidade, dos candidatos aos cargos de Reitor e Vice-Reitor.
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§ 2º  O presidente da Comissão de Ética será escolhido pelos seus membros.

Art. 13.  Compete à Comissão de Ética:
I - fiscalizar a propaganda dos candidatos;
II  -  receber,  apurar  e  emitir  parecer  sobre denúncias  formais,  acompanhadas  de 

provas,  de  procedimentos  ilícitos  empregados  na  propaganda  das  candidaturas,  inclusive  a 
transgressão das regras que dispõem sobre a propaganda dos candidatos, com as garantias do 
devido processo legal e da ampla defesa;

III  -  advertir  os  integrantes  da  Comunidade  Universitária  por  infringência  ao 
estabelecido nestas Normas; e

IV  -  encaminhar  à  Comissão  Executiva  Central  relatório  conclusivo  sobre  as 
decisões tomadas, para deliberação final.

Capítulo V
Dos Candidatos

Art. 14.  Poderão concorrer à inclusão na lista tríplice, para efeito de nomeação para 
os cargos de Reitor e Vice-Reitor, além dos doutores, os professores posicionados nos dois 
níveis mais elevados, dentre os efetivamente ocupados, do Plano de Carreira vigente.

Art.  15.   A  inscrição  dos  candidatos  será  feita  na  Coordenadoria  dos  Órgãos 
Colegiados (COC), no período de 6 a 9 de junho de 2016, nos seguintes horários: das 8 às 11 
horas e das 14 às 17 horas.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese haverá prorrogação do período de inscrição.

Art. 16.  A inscrição dos candidatos será feita por meio de requerimento de registro 
de candidatura, encaminhado à Presidência da Comissão Executiva Central, indicando o cargo 
a  que  pretende  concorrer  o  candidato,  no  caso  específico,  para  Reitor  e  o  seu  respectivo 
candidato  a  Vice-Reitor,  acompanhado  dos  respectivos  Curricula  Vitae,  de  programa  de 
trabalho, de declaração de ciência dos termos destas Normas e de declaração de que preenchem 
os requisitos legais, que serão comprovados com os documentos relacionados no art. 17, destas 
Normas.

Art. 17.  Os candidatos deverão entregar à Comissão Executiva Central, quando da 
inscrição, sob pena de indeferimento do registro da candidatura da chapa, os documentos a 
seguir relacionados:

I – cópia autêntica da Carteira de Identidade;
II – cópia autêntica do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
III  – cópia autêntica do comprovante  da titulação exigida  para os cargos a que 

concorrem; e
IV – cópia autêntica da declaração de bens.

Art. 18.  A relação contendo os nomes dos candidatos inscritos será divulgada no 
Portal da UFMS, no primeiro dia útil após o encerramento das inscrições.
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Art.  19.   Caberá  impugnação  de  candidaturas  até  quarenta  e  oito  horas  após  a 
divulgação da relação dos nomes dos inscritos.

Parágrafo único.  O pedido de impugnação não tem efeito suspensivo. 

Art. 20.  A ordem das chapas na cédula de Consulta à Comunidade será definida 
por sorteio.

Art.  21.   Havendo  desistências  de  chapas  ou  em  casos  de  falecimento  ou 
incapacitação  física  ou  mental  de  candidato  inscrito ao  cargo  de  Reitor  depois  de 
confeccionadas as cédulas para a Consulta, serão considerados nulos os votos que lhes forem 
atribuídos.

Art. 22.  Em caso de desistência ou em casos de falecimento ou incapacitação física 
ou mental de candidato inscrito ao cargo de Vice-Reitor, depois de confeccionadas as cédulas 
usadas para a Consulta, o candidato a Reitor poderá indicar um substituto para o candidato. 

Parágrafo único. Serão considerados válidos os votos que forem atribuídos à chapa, 
mesmo que na cédula usada para consulta ainda conste o nome do candidato desistente ou 
incapacitado.

Capítulo VI
Da Divulgação das Candidaturas

Art. 23.  A  divulgação das chapas será realizada sob a responsabilidade de cada 
candidatura  e  se  assentará  nos  princípios  da  liberdade,  da  expressão  plena,  da  defesa  do 
patrimônio  público  e  da igualdade  de oportunidade  aos  candidatos,  devendo se operar  nos 
limites do debate de ideias e defesas das propostas contidas nos programas que nortearão a ação 
da gestão dos candidatos.

Art.  24.   As  formas  de  divulgação  das  candidaturas  se  restringirão  a  debates, 
reuniões,  entrevistas  aos  meios  de  comunicação,  panfletos,  cartazes,  faixas,  adesivos, 
camisetas, meios eletrônicos e redes sociais.

Parágrafo único. Os candidatos devem apresentar à Comissão Executiva Central os 
locais de divulgação oficial de sua propaganda na Internet, mantendo-se a divulgação restrita a 
esses locais.

Art. 25.  A fixação de faixas, cartazes e panfletos em espaços internos da UFMS é 
igualmente franqueada a todas as candidaturas e obedecerá às disposições abaixo:

I -  as faixas de tecido podem ser fixadas em cercas ou postes, utilizando-se de 
arames,  cordas  ou  cadarço,  de  modo  a  não  trazer  prejuízo  aos  elementos  que  sirvam  de 
sustentação;

II - as faixas de papel ou plástico e os cartazes só podem ser afixados com fita 
adesiva, sendo vedada a sua fixação em paredes, muros, janelas, portas e divisórias;
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III  -  não será permitida  a  propaganda por  meio  de inscrições  ou pichações  em 
muros e paredes dos prédios pertencentes à UFMS; 

IV - fica vedada a colocação de propaganda das candidaturas em árvores; e
V - a critério dos candidatos, poderão ser construídos painéis com dimensões de até 

2,00 x 1,00m,  que servirão para divulgação,  permitida  sua instalação nas  áreas  de circulação 
interna.

Art. 26.  Não será permitida a propaganda sonora por carros de som, charangas e 
batucadas, dentro e em áreas limítrofes da UFMS.

Art. 27.  Fica vedada a divulgação paga de material de propaganda dos candidatos 
em rádio, televisão e jornais.

Art.  28.   Fica  proibida  a  realização  de  espetáculos  artísticos  ou  de  evento 
assemelhado, para promoção de candidatos, bem como a apresentação, remunerada ou não, de 
artistas com a finalidade de animar comício e reunião de divulgação das candidaturas.

Art. 29.  No dia da Consulta ficam proibidos a abordagem e o convencimento de 
eleitores no local de votação e em seu entorno, definido pela Comissão Setorial. 

Capítulo VII
Das Pesquisas de Opinião

Art.  30.   Para  a  divulgação  ao  público  das  pesquisas  de  opinião  que  forem 
realizadas durante o período de campanha será necessária, obrigatoriamente, a apresentação do 
relatório completo da pesquisa à Comissão Executiva Central, contendo:

I - data da pesquisa, nome e endereço da pessoa física ou jurídica que a realizou; 
II - nome do responsável pela coordenação da pesquisa; 
III - nome do solicitante da pesquisa;
IV - valores de custo; e
V - universo pesquisado e a metodologia utilizada, descrita de maneira detalhada 

para a compreensão pública.

§ 1º  A apresentação das pesquisas à Comissão Executiva Central deverá ocorrer 
até vinte e quatro horas antes da data prevista para a sua divulgação.

§ 2º  As pesquisas poderão ser divulgadas, no máximo, até setenta e duas horas 
antes da consulta à Comunidade Universitária.

§ 3º  O material de pesquisa apresentado à Comissão Executiva Central ficará à 
disposição do público na Coordenadoria dos Órgãos Colegiados.

Art.  31.  Os dispêndios com a divulgação das candidaturas  e  com as pesquisas 
eleitorais serão de responsabilidade dos candidatos, sendo vedado, a qualquer título, o uso de 
recursos públicos.

Coordenadoria dos Órgãos Colegiados-COC/RTR
Cidade Universitária, s/n   Caixa Postal 549  Fone: (067) 3345-7041/7042/7189

79070-900  Campo Grande-MS  /    http://www.ufms.br  e-mail: coc.rtr@ufms.br

7



03/06/2016

BS N° 6303
Pg. 8

Capítulo VIII
Das Mesas Receptoras de Votos

Art.  32.   A mesa  receptora  de  votos  será  composta  por  três  membros,  sendo, 
preferencialmente, um servidor docente, um servidor técnico-administrativo em educação e um 
discente,  com seus respectivos  suplentes,  previamente  designados pela  Comissão  Executiva 
Central.

§ 1º  O Presidente da mesa será designado pela Comissão Executiva Central.

§ 2º  Caberá ao Presidente da Comissão Setorial entregar ao Presidente da mesa 
todo o material necessário a todos os procedimentos para a Consulta.

§ 3º  Caberá ao Presidente da mesa dirimir todas as dúvidas e problemas suscitados 
por ocasião dos trabalhos.

§ 4º  Das decisões do Presidente da mesa caberá recurso à Comissão Setorial.

§ 5º  Na distribuição das mesas receptoras será garantido o anonimato dos votos.

Art. 33.  Em caso de ausência eventual do Presidente da mesa, assumirá o seu lugar 
o membro titular mais idoso.

Art.  34.   Aos componentes  da mesa receptora  de votos é proibida a prática  de 
propaganda  ou  qualquer  manifestação  relacionada  aos  candidatos,  sendo  vedado,  inclusive 
portar distintivos,  adesivos,  camisetas  ou algo que indique suas preferências  ou rejeições  a 
qualquer um dos candidatos concorrentes.

§ 1º  A área reservada para votação não poderá conter propaganda dos candidatos.

§  2º   Será  permitido  o  acesso  às  mesas  receptoras  de  todos  os  candidatos 
registrados, unicamente para fins de votação e fiscalização.

Art. 35.  No início dos trabalhos, se houver ausência de algum membro titular da 
mesa receptora, o seu suplente deverá ser imediatamente convocado.

Art.  36.   Caso,  mesmo  após  a  convocação  dos  suplentes,  a  mesa  não  estiver 
constituída de no mínimo dois integrantes, o mesário presente deverá comunicar, de imediato, o 
fato à Comissão Setorial ou à Comissão Executiva Central, para que a composição da mesa seja 
completada.

Parágrafo  único.  Supridas  as  eventuais  deficiências,  o  Presidente  declarará 
iniciados os trabalhos.
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Art. 37.  Na data da Consulta, o Presidente da mesa receptora, juntamente com os 
mesários,  comparecerá  ao  local  designado  trinta  minutos  antes  do  início  da  votação, 
procedendo à prévia verificação do local e do material necessário à votação.

Art. 38.  Antes de ser declarado o início dos trabalhos, o Presidente da mesa, na 
presença de fiscais e demais presentes, executará a conferência das urnas que garantirão a lisura 
da votação.

Art. 39. O horário de funcionamento das mesas receptoras de votos será das oito às 
vinte e uma horas do dia da Consulta, ininterruptamente.

Parágrafo único.  As mesas receptoras do Hospital Universitário Maria Pedrossian-
Humap funcionarão, ininterruptamente, das seis às vinte e uma horas no dia da consulta.

Art. 40.  O Presidente de mesa receptora de votos ou membro por ele designado, 
verificando  a  existência  de  filas  de  votantes  no  horário  previsto  para  o  encerramento  do 
processo de consulta, deverá providenciar a distribuição de senhas para que votem os que se 
encontrarem presentes até aquele momento.

Art. 41.  Após o encerramento da votação, o Presidente da mesa providenciará o 
preenchimento da Ata padronizada, assinando-a com os demais membros e fiscais que assim o 
quiserem, entregando-a, posteriormente, à Comissão Setorial ou à Comissão Executiva Central.

Art. 42.  Terminada a votação, o Presidente de cada mesa receptora, acompanhado 
dos  fiscais  presentes,  deverá  lacrar  as  urnas  e  transportá-las  até  o  local  designado  para  a 
apuração pela Comissão Setorial ou pela Comissão Executiva Central.

Art. 43.  As Comissões Executiva Central e Setoriais disporão de mesas receptoras 
para atender situações especiais.

Capítulo IX
Da Cédula

Art. 44.  A Cédula para a Consulta deverá conter, em sua parte frontal, o nome ou 
pseudônimo do candidato a Reitor com seu respectivo candidato a Vice-Reitor, antecedidos por 
um quadrado, que deverá ser assinalado pelo eleitor, na demonstração de sua opção de voto e, 
no  seu  verso,  os  locais  onde  deverão  ser  apostas  as  rubricas  de,  pelo  menos,  dois  dos 
integrantes das mesas receptoras de voto.

Parágrafo único.  A Cédula para a Consulta será na cor azul, para os docentes; na 
cor verde, para os técnico-administrativos em educação; e na cor branca, para os discentes, 
sendo depositadas em urnas separadas.

Capítulo X
Dos Locais e Procedimentos de Votação
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Art. 45.  A Comissão Executiva Central estabelecerá o número de urnas coletoras 
de votos, específicos para cada segmento da Comunidade Universitária, distribuídas em função 
do respectivo número de votantes e da dispersão geográfica, em todas as Unidades da UFMS.

Art. 46.  Os procedimentos de votação serão os seguintes:
I - o eleitor se apresentará à mesa receptora de votos portando documento oficial 

com fotografia, que o identifique, entregando-o ao mesário;
II  -  não  havendo  dúvidas  sobre  a  identificação  do  eleitor,  o  Presidente  da  mesa 

receptora de votos verificará se seu nome consta na listagem e na respectiva folha de votação e, em 
caso positivo, autorizará o seu ingresso na cabine de votação e posterior depósito do voto na urna;

III - a assinatura do eleitor na folha de votação será colhida antes do voto; e
IV - após o depósito do voto na urna será devolvido ao eleitor o documento de 

identificação apresentado à mesa.

§  1º   A  não  apresentação  de  documento  de  identificação  será  motivo  de 
impedimento ao exercício do voto.

§  2º  O nome  do eleitor  deverá  constar  tanto  no  cadastro  de  eleitores  da  mesa 
receptora quanto na respectiva folha de votação.

§ 3º  Em caso de não constar o nome do eleitor no cadastro e na folha de votação, o 
presidente da mesa receptora deverá consultar as Comissões Executiva Central ou Setorial, que 
poderão encaminhar autorização expressa e por escrito, para que o eleitor vote.

§  4º  Os  componentes  da  mesa,  os  candidatos  e  os  fiscais,  devidamente 
credenciados, terão prioridade para votar.

Art. 47.  Não será permitido o voto em trânsito.

Art.  48.   Será permitido voto pelos  Correios aos servidores docentes  e técnico-
administrativos  em educação amparados por contrato de afastamento para capacitação,  bem 
como aos alunos da modalidade educação a distância (EAD), da Licenciatura em Educação do 
Campo e da Licenciatura Intercultural Indígena “Povos do Pantanal”, desde que dê entrada na 
Divisão de Protocolo da UFMS, via Correios, até às dezessete horas do dia da Consulta, em 
envelope constando a inscrição “VOTO”. 

Parágrafo  único.   O  voto  deverá  estar  lacrado  em  envelope  à  parte,  sem 
identificação do votante, contendo o número da chapa ou o nome dos candidatos.

Art. 49.  Cada eleitor votará em apenas um candidato a Reitor e em seu respectivo 
candidato a Vice-Reitor.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese será admitido o voto por procuração.
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Art.  50.   Em  caso  de  um  mesmo  eleitor  possuir  mais  de  um  vínculo  com  a 
Universidade,  o seu direito de voto será exercido apenas uma vez, observados os seguintes 
critérios:

I – o servidor docente, que for estudante ou técnico-administrativo em educação, 
votará como docente; e

II  -  o  servidor  técnico-administrativo  em  educação,  que  também  for  estudante, 
votará como técnico-administrativo em educação.

Parágrafo  único.  Os  órgãos  responsáveis  pela  emissão  de  listagens  deverão 
encaminhar à Comissão Executiva Central a relação de votantes, de acordo com os critérios 
acima estabelecidos.

Capítulo XI
Das Juntas e Mesas Apuradoras de Votos

Art. 51.  Terminada a votação e decididos os recursos apresentados, proceder-se-á a 
apuração e totalização dos votos. 

Art.  52.   As Comissões  Executiva  Central  e Setoriais  se constituirão em mesas 
apuradoras e seus trabalhos poderão ser acompanhados pelos candidatos e pelos fiscais. 

Art. 53.  Compete às mesas apuradoras:
I - examinar o material recebido das mesas receptoras;
II – seguir as instruções emanadas da Comissão Executiva Central;
III - receber os mapas e as urnas oriundas das mesas receptoras de votos;
IV – decidir sobre a regularidade dos votos;
V - proceder à contagem preliminar dos sufrágios, confrontando-os com o número 

de votantes registrados no mapa de recepção de votos;
VI - entregar a Comissão Executiva Central, ao final dos trabalhos, todo o material 

manuseado no processo de apuração;
VII - efetuar a contagem final de votos registrando-as nos mapas competentes;
VIII - retirar os lacres das urnas, sob a fiscalização dos candidatos e fiscais, após a 

verificação de sua autenticidade;
IX - separar os votos por candidatos sufragados, inclusive os votos nulos e brancos, 

os quais serão devidamente inutilizados com carimbo padronizado; e
X  -  colocar  todos  os  votos  nas  urnas,  lacrá-la  e  entregá-la  ao  Presidente  da 

Comissão Executiva Central.

Parágrafo único. Das decisões das mesas apuradoras caberá recurso, no prazo de 
vinte e quatro horas, à Comissão Executiva Central.

Art. 54.  A decisão de impugnação de uma urna pela Comissão Executiva Central 
ou pela Comissão Setorial ocorrerá nos seguintes casos:

I - violação do lacre;
II - não autenticidade do lacre; e
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III - discrepância do número de sufrágios, apontada pela respectiva mesa apuradora, 
com o número total de votantes registrado no mapa de votação.

Art.  55.   O  voto  será  considerado  nulo  pelas  mesas  apuradoras  nas  seguintes 
situações:

I - na hipótese da cédula não corresponder às especificações de que tratam estas 
Normas;

II - na falta das rubricas de pelo menos dois componentes da mesa receptora de 
votos;

III - em caso de identificação do eleitor na cédula;
IV - em caso de voto em mais de um candidato a Reitor;
V - na hipótese de rasura na cédula usada para consulta à comunidade; 
VI – no caso de marcação fora dos quadros próprios da cédula usada para consulta 

à comunidade; e
VI - quando constarem na cédula usada para consulta à comunidade mensagens ou 

quaisquer impressões visíveis.

Art. 56.  O processo de apuração somente terá início após as vinte e uma horas do 
dia da Consulta, em locais prefixados pela Comissão Executiva Central.

Art. 57.  Recebidos os mapas de apuração, a Comissão Executiva Central procederá 
à atribuição dos pesos dos segmentos da Comunidade Universitária.

Art.  58.   Conforme  Legislação  Federal,  às  manifestações  de  cada  segmento 
universitário, serão atribuídos os seguintes pesos:

I - segmento docente: setenta por cento;
II - segmento técnico-administrativo em educação: quinze por cento; e
III - segmento discente: quinze por cento.

Art. 59.  A apuração dos votos será feita separadamente, por segmento, de tal forma 
que o resultado obedeça ao critério da proporcionalidade,  sendo o resultado total  para cada 
candidato representado pelo Índice de Votos do Candidato (Vci):

70,0 15,0 15,0 %d ta a
ci

d ta a

V V V
V

N N N

 
= + + 

 

Nesta expressão:
I - Vd é o número de votos obtido pelo candidato na categoria docente;
II - Nd é número de servidores docentes com direito a votar;
III  -  Vta é  o  número  de  votos  obtido  pelo  candidato  na  categoria  técnico-

administrativo em educação;
IV - Nta é o número de servidores técnico-administrativos em educação com direito 

a votar;
V - Va é o número de votos obtido pelo candidato na categoria discentes; e
VI - Na é o número de discentes com direito a votar.
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§ 1º  Proceder-se-á no cálculo do Índice de Votos do Candidato o arredondamento 
na segunda casa decimal.

§ 2º  A Comissão Executiva Central não poderá alterar os critérios estabelecidos 
para apuração dos votos, em nenhuma circunstância.

Art.  60.  Havendo empate no  Índice de Votos do Candidato entre dois ou mais 
candidatos,  será considerado para fins de ordenamento em melhor  colocação o portador de 
maior titulação.

Parágrafo único. Persistindo o empate, será considerado para fins de ordenamento 
em melhor colocação o que tiver obtido o título há mais tempo.

Art.  61.   O  Colégio  Eleitoral,  responsável  pela  homologação  do  Processo  de 
Consulta  à  Comunidade  Universitária,  elaborará  e  divulgará  a  lista  com  os  nomes  dos 
candidatos,  com  os  Índices  de  Voto  de  Candidato,  ordenados  em  ordem  decrescente  dos 
escores obtidos por cada chapa concorrente.

Capítulo XII
Dos Fiscais

Art.  62.   Cada  candidatura  poderá  indicar  até  quinze  fiscais,  com  respectivos 
suplentes, que terão livre acesso a todos os locais de votação, além de um fiscal, com suplente, 
para cada mesa receptora e um fiscal, com suplente, para cada mesa apuradora.

§  1º  Até  dez  dias  antes  da  data  da  consulta,  os  candidatos  deverão  indicar  à 
Comissão Executiva Central os seus fiscais. 

§ 2º Aos fiscais  será assegurado direito  de impugnação e de recurso perante as 
mesas receptoras e apuradoras de votos. 

§ 3º Até três dias antes da data de realização do pleito, cada candidato retirará junto 
à Comissão Executiva Central as credenciais de todos os seus fiscais.

§ 4º  Os fiscais  deverão estar identificados e portar  suas credenciais,  bem como 
apresentá-las  às  mesas  receptoras  e  apuradoras,  quando  solicitadas,  juntamente  com  os 
documentos de identificação. 

§ 5º Os fiscais não poderão interferir no trabalho das mesas, nem tentar convencer 
eleitores em locais de votação, sob pena de advertência pelos Presidentes das mesas, podendo 
ser,  em  caso  de  reincidência,  descredenciados  pela  Comissão  Setorial  ou  pela  Comissão 
Executiva Central, que convocarão os seus respectivos suplentes.

§ 6º Na hipótese de dúvida, os fiscais deverão se dirigir aos Presidentes de mesas, 
por escrito, para expor o fato e pedir providências.
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§  7º  Poderão  ser  fiscais  somente  os  servidores  docentes,  servidores  técnico-
administrativos em educação e discentes da UFMS nos termos destas Normas.

Capítulo XIII
Da Prestação de Contas da Campanha

Art. 63.  As chapas apresentarão à Comissão Executiva Central, no prazo de três 
dias úteis após o encerramento da votação, a prestação de contas de suas campanhas, indicando 
receitas e despesas. 

§ 1º  A Comissão Executiva Central apreciará as contas apresentadas e deliberará 
sobre elas. 

§  2º  A  homologação  dos  resultados  da  Consulta  à  Comunidade  Universitária 
dependerá da aprovação da prestação de contas de cada chapa.

§  3º  A  Comissão  Executiva  Central  deverá  divulgar,  até  o  momento  da 
homologação  das  candidaturas,  os  parâmetros  para  a  apresentação  da  Prestação  de 
Contas dos candidatos.

Capítulo XIV
Das Penalidades

Art.  64.   No  caso  de  infração  ao  estabelecido  nestas  Normas  por  qualquer 
candidato,  caberá  à  Comissão  Executiva  Central  denunciar  ao  Colégio  Eleitoral  a  infração 
detectada para abertura de processo administrativo disciplinar, se for o caso.

§ 1º  O infrator estará sujeito à:
I - advertência por escrito; ou
II – eliminação do Processo de Consulta e cancelamento da inscrição da respectiva 

chapa.

§ 2º  Quando houver prejuízo ao patrimônio público, por ação ou omissão, dolo ou 
culpa,  além das  penalidades  previstas  neste  artigo,  o  processo  será  encaminhado  ao  órgão 
competente da Universidade para a abertura de Processo Administrativo Disciplinar. 

§  3º   Em qualquer  situação,  o  infrator  deve promover  a  reparação do dano,  se 
houver.

Art. 65.  No caso de infração ao estabelecido nestas Normas por qualquer outro 
envolvido no processo de Consulta, que não candidato, caberá à Comissão Executiva Central 
denunciar a infração detectada à chefia imediata, caso a infração seja cometida por servidor 
docente ou técnico-administrativo em educação, ou à Direção da Unidade Setorial, em caso de 
discente, para abertura de abertura de Processo Administrativo Disciplinar, se for o caso.
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Capítulo XV
Das Disposições Finais

Art. 66.  A Comissão Executiva Central deverá encaminhar relatório conclusivo de 
suas atividades ao Colégio Eleitoral, no prazo improrrogável de cinco dias úteis após a data da 
consulta à Comunidade Universitária.

Art. 67.  Em nenhuma hipótese os termos destas Normas poderão ser modificados, 
até  a  conclusão  do processo  de  Consulta  à  Comunidade  Universitária,  que  se  dará  com a 
divulgação oficial do seu resultado.

Art. 68.  O Processo de Consulta, previsto em lei, é considerado ato de serviço e 
deverá ter apoio logístico de todas as Unidades da Universidade que dele necessitar.

Art. 69.  Os casos omissos nestas Normas serão decididos pela Comissão Executiva 
Central, no âmbito de sua competência.

§ 1º  Das decisões da Comissão Central caberá recurso, no prazo de três dias úteis, 
ao Colégio Eleitoral.

§ 2º A interposição de recurso não acarretará efeito suspensivo ao andamento do 
processo de Consulta à Comunidade.
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