
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
FACULDADE DE MEDICINA
COMISSÃO ELEITORAL

PORTARIA N° 001, de 09 de agosto de 2019.

Baixa as instruções normativas da consulta com vista a elaboração de
lista tríplice para Diretor(a) e Vice-Diretor(a) da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Ceará (quadriênio 2019-2023).

Considerando a Resolução N° 13/CONSUNI, de 29 de julho de 2019, a Comissão Eleitoral
designada pelo Conselho Departamental da Faculdade de Medicina da UFC,

RESOLVE:

Art. 1° Informar que em conformidade com o § 3° do art. 9° "As campanhas eleitorais, nas
diferentes unidades acadêmicas, deverão ser encerradas até as 23h59 do dia 26 de agosto de
2019".

Art. 2° A consulta será realizada no dia 28 de agosto de 2019, no horário de 8h às 17h, de forma
eletrônica nos seguintes locais: Departamento de Morfologia, Departamento de Patologia e
Medicina Legal, Unidade Didática Ronaldo Ribeiro e Auditório Paulo Marcelo.

Art. 3° Conforme art. 4° "a consulta far-se-á com a observância da legislação vigente, aplicando-
se sobre o total de votos o peso de 70% (setenta por cento) para o corpo docente, por força da
legislação federal; de 15% (quinze por cento) para o corpo discente; e de 15% (quinze por cento)
para o corpo técnico-administrativo, adotando-se o fator de presença a cada uma dessas
categorias".

Art. 4° Conforme art. 6° da resolução citada "Poderão participar da consulta:
I - os integrantes das carreiras do Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
da Universidade, exceto professores aposentados, substitutos, visitantes e os que estiverem em
gozo de licença para tratar de interesse particular; 11 - os alunos de graduação - incluindo-se os
da modalidade de educação a distância - e de pós-graduação stricto sensu, matriculados
curricularmente; 111 - os servidores técnico-administrativos da Universidade, exceto os
aposentados e os que estiverem em gozo de licença para tratar de interesse particular".

Art. 5° Conforme art. 9°, inciso 111: "os candidatos inscritos e/ou seus representantes, devidamente
identificados, poderão fiscalizar os processos de votação e de contagem de votos e de divulgação
dos resultados.

Renata Bessa Pontes

da Universidade Federal do Ceará, em

José Ajax Nogueira Queiroz

Helson Freitas da Silveir
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