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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

Edital de Convocação para Eleição de Coordenador e Vice Coordenador do Colegiado 

do Curso de Agronomia – Biênio 2021/2022 – elaborado pela Comissão Eleitoral, 

constituída pelo Conselho do Colegiado em atendimento à Resolução CONSU 39/2011, 

à qual se incluem as seguintes normas: 

 

I – Inscrição 

 

Art. 1º- Só poderão se inscrever como candidatos para os cargos de Coordenador(a) e 

Vice Coordenador(a): 

 

Parágrafo 1º - Os(as) professores(as) membros do Colegiado do Curso de 

Agronomia, em pleno exercício de suas funções. 

 

Parágrafo 2º - Cada candidato(a) só poderá concorrer a uma Chapa ocupando o 

cargo de Coordenador(a) ou Vice Coordenador(a). 

 

Parágrafo 3º - As Chapas serão numeradas de acordo com a ordem de inscrição. 

 

Art. 2º - As inscrições deverão ser endereçadas ao COLAGRO - Colegiado do curso de 

Agronomia, e, devido à pandemia pelo COVID-19, serão feitas exclusivamente através 

do e-mail: colagro@uefs.br, no período de 24 a 28 de fevereiro de 2021, mediante envio 

da Ficha de Inscrição (disponível no anexo desse edital) acompanhada do Currículo 

Lattes dos(as) candidatos(as) e suas propostas de trabalho. 

 

Parágrafo 1º - A homologação das inscrições ficará a cargo da Comissão 

Eleitoral e acontecerá no dia 01 de março de 2021. 

 

II – Processo Pré-Eleitoral 

 

Art. 3º - A campanha será realizada no período de 02 de março a 07 de março 2021. 

 

Art. 4º - A Comissão Eleitoral poderá promover debates abertos entre os(as) 

candidatos(as) com participação da comunidade universitária, de forma remota. 

 

Art. 5º - A comissão eleitoral será responsável, juntamente com o Colegiado do Curso 

de Agronomia, em divulgar informações relacionadas ao processo de votação, assim 

como o uso do sistema online de votação, através de redes sociais e e-mail. 
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III – Votação 

 

Art. 6º - A votação eletrônica ocorrerá através de eleição direta, no dia 08 de março de 

2021, das 08:30h às 17:30h. 

 

Art. 7º - A votação será online por meio do sistema de votação eletrônica Helios Voting 

(www.heliosvoting.org), com documentação suplementar na aba 

www.heliosvoting.org/docs. O sistema permite a realização de eleições através da 

Internet com auditoria aberta ao público (End-to-end voter verifiable – E2E).  

 

Parágrafo 1º - O sistema de votação Helios Voting enviará uma mensagem 

automática para a conta de e-mail do(a) eleitor(a) contendo link para acesso à cabine 

virtual de votação (URL da eleição), bem como ID e senha únicos que serão necessários 

para votação. A senha enviada para cada eleitor(a) é única e não é de conhecimento de 

nenhum administrador do sistema, pois é gerada eletronicamente pelo mesmo. 

 

Parágrafo 2º - O(A) eleitor(a) será identificado mediante login e senha de 

acesso individuais ao ambiente de votação. 

 

Parágrafo 3º - As credenciais de acesso serão enviadas para o e-mail dos(as) 

eleitores(as) votantes cadastrado no Curso de Agronomia da Universidade Estadual de 

Feira de Santana. 

 

Art. 8º - O usuário e senha recebidos por e-mail, via sistema Helios Voting, são de uso 

pessoal e intransferível. 

 

Art. 9º - O(A) eleitor(a) poderá utilizar qualquer dispositivo eletrônico com acesso à 

internet (computador ou dispositivo móvel) e um navegador para acessar o sistema. 

Ao(À) eleitor(a) é assegurado as condições para integridade e sigilo de voto. 

 

Art. 10º - Caso o(a) eleitor(a) votante preencha e confirme o voto mais de uma vez, 

somente a última cédula será registrada pelo sistema e contabilizada. 

 

Art. 11º - O(A) eleitor(a) poderá se certificar da contabilização do seu voto utilizando o 

Ballot Tracker (rastreador de cédulas), que é um código único fornecido na tela de 

confirmação do preenchimento da cédula (Review your Ballot). 
 
Art. 12º - Poderão votar todos os(as) docentes em plena atividade ministrando aulas no 

Curso de Agronomia, os servidores alocados no Colegiado, os membros do Colegiado e 

os alunos regularmente matriculados no referido Curso. 

 

http://www.heliosvoting.org/
http://www.heliosvoting.org/docs
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Parágrafo 1º - Os segmentos da comunidade participarão da eleição atribuindo-

se o peso de 50% aos votos dos servidores docentes e técnicos, que constituirão um 

único segmento de votação, e 50% aos votos dos estudantes (Art. 14º da Resolução 

CONSU 39/2011). 

 

Art. 13º - Fica proibida a campanha eleitoral durante o dia de votação. 

 

Art. 14º - Terminado o período de votação, definido no Art. 5º desse Edital, o(a) 

Presidente da Comissão encerrará a eleição e deverá organizar, junto com os outros 

membros, todos os documentos da seção para a apuração. 

 

IV – Apuração 

 

Art. 15º - A apuração será feita, de forma remota, pela Comissão Eleitoral no dia 09 de 

março de 2021 a partir das 8:30h. 

 

Art. 16º - Iniciada a apuração, os trabalhos não serão interrompidos até a promulgação 

do resultado final. 

 

Parágrafo 1º - Com a eleição finalizada, a Comissão Eleitoral solicitará o 

escrutínio dos votos por meio do Helios. Esse processo é totalmente automatizado e 

envolve uma série de procedimentos criptográficos que decifram e conferem a 

integridade dos votos. Ao fim do processo, o sistema irá gerar um relatório com os 

resultados da eleição.  

 

Parágrafo 2º - O resultado final será registrado de imediato em ata lavrada e 

assinada pelos integrantes da comissão. A assinatura pode ser de forma digitalizada. 

 

Parágrafo 3º - No final da apuração, a Comissão Eleitoral proclamará eleita a 

chapa que obtiver maioria dos votos em atendimento ao Art. 14º da Resolução CONSU 

39/2011. 

 

Art. 17º - A apuração poderá ser acompanhada por um fiscal de cada candidato, 

devidamente credenciado pela Comissão Eleitoral. 

 

Art. 18º - Os votos em branco de cada categoria não serão computados a nenhum 

dos(as) candidatos(as), mesmo no caso do(a) mais votado(a).  

 

Art. 19º - Em caso de empate por dois ou mais candidatos, a ordem de classificação 

será feita obedecendo, sucessivamente, o seguinte: a) O(A) candidato(a) que tenha mais 

elevada posição na Carreira do Magistério. b) O(A) candidato(a) que tenha maior 
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titulação acadêmica. c) O(A) candidato(a) que tenha mais tempo de exercício de 

Magistério Superior na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). 

 

Art. 20º - Encerrada a apuração e a pontuação dos candidatos, a Comissão Eleitoral 

encaminhará o resultado da consulta e a ata dos trabalhos de apuração à Diretoria do 

Departamento de Ciências Biológicas, para que sejam tomadas as providências 

necessárias às nomeações para o cargo de Coordenador do Colegiado do Curso de 

Agronomia da UEFS. 

 

V – Recursos 

 

Art. 21º – A Comissão Eleitoral acatará a interposição de recurso, referente a cada fase 

do processo eleitoral no prazo máximo de 01 (um) dia útil após cada fase. 

 

VI – Das disposições Gerais e Transitórias 

 

Art. 22º - Apenas os fiscais credenciados e os candidatos inscritos poderão apresentar 

impugnações, que serão decididas pela Comissão Eleitoral. 

 

Art. 23º - Os casos omissos neste Edital serão apreciados pela Comissão Eleitoral. 

 

 

 

 

 

Publique-se. 

 

 

 

 

Feira de Santana, 23 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Rita Kelly Couto Brandão 

Representante Docente 
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Juliano Rodrigues de Castro 

Representante Servidor Técnico 

 

 

                                                      

 
Fillipe Duarte Ribeiro 

Representante Discente 

 

 
 


