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Normas eleitorais referentes às eleições para a diretoria da entidade 

– Gestão 2011/2012 e para representação discente nos conselhos 

superiores da UFRN 

 

Artigo 1º - De acordo com o Edital de Eleição, as eleições para a diretoria 

da entidade – gestão 2011/2012 e para representação discente nos 

conselhos superiores da UFRN serão realizadas no dia 15 de Junho de 2011. 

A eleição será realizada no formato online, através do sistema que a 

Superintendência de Informática está programando para realizar algumas 

eleições para diretor de Centro da UFRN, o sistema terá o nome de SIG-

Eleição. Dessa forma a eleição vai ser realizada através de computadores 

que irão ficar disponíveis para votação nos Laboratórios de Informática nos 

Setores do Campus Central, faculdades adjacentes, sedes de cursos 

convênios e Campi dos interiores da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, através do voto direto e secreto dos sócios da entidade. A votação 

poderá ser feita também através deste mesmo sistema fora da universidade 

através de computadores pessoais, para acessar o sistema será necessários 

ter em mãos a senha de acesso ao Sigaa. A comissão eleitoral irá divulgar 

locais onde os alunos poderão ter computadores disponíveis para a eleição. 

 

Artigo 2º - A inscrição de chapas para as eleições da diretoria da entidade 

e para a representação discente nos conselhos superiores da UFRN somente 

poderá ser realizada nos dias úteis compreendidos entre 16 a 20 de Maio de 

2011, na sede do Diretório Central dos Estudantes da UFRN ou em local 

estabelecido e divulgado pela Comissão Eleitoral, entre 09h e 21h, após 

preenchimento de formulário padrão a ser fornecido pela Comissão 

Eleitoral, bem como entrega dos comprovantes de matrícula e cópias das 

identidades, ou documento oficial com foto, de todos os candidatos e 

candidatas. É importante lembrar que são duas eleições distintas, portanto 

o eleitor deverá votar duas vezes. Os números das chapas serão decididos 

através da ordem de inscrição das chapas concorrentes. Após isso a 

comissão eleitoral irá divulgar local e horário para o cadastramento das 
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chapas no sistema. Esse cadastramento deverá ser realizado com a 

presença das chapas inscritas no processo de eleição.  

 

Artigo 3º - A campanha eleitoral somente poderá ter início dia 23 de Maio 

de 2011, respeitando-se o estatuto da UFRN e a lei em vigor, respeitando-

se o patrimônio da universidade e o andamento das atividades acadêmicas. 

Qualquer tipo de conduta errônea poderá acarretar na impugnação da 

chapa, por decisão da maioria absoluta dos membros da Comissão Eleitoral. 

Somente estudantes regularmente matriculados na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte poderão acompanhar as chapas candidatas durante a 

passagem em salas, bem como representar as chapas em debates 

promovidos pela Comissão Eleitoral. Será completamente proibida a 

distribuição de brindes ou de qualquer tipo de coisa que se configure em 

captação ilícita de votos. A campanha eleitoral, do tipo boca de urna, será 

completamente proibida num raio de cinco metros dos computadores 

disponíveis para votação na eleição do DCE. 

 

Artigo 4º - A Comissão Eleitoral será responsável pela inscrição dos 

delegados da comissão eleitoral que irão ficar nos laboratórios de 

informática orientando os alunos para a utilização do sistema de votação. 

São considerados membros da Comissão Eleitoral para efeito de votações 

referentes a recursos impetrados contra alguma das chapas concorrentes o 

Presidente, Vice - presidente e o Secretário.  

 

Artigo 5º - Somente estudante regularmente matriculado na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte poderão se candidatar a função de delegado 

da comissão eleitoral. E no dia do pleito não poderão usar qualquer 

vestimenta e/ou acessórios que caracterize campanha para as chapas 

concorrentes ao pleito.  

 

Artigo 6º - Cada eleitor só poderá votar uma vez. O estudante que tiver 

mais de uma matricula: na graduação e na pós-graduação, por exemplo, 
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terá seu voto computado pelo SiG-Eleições, obedecendo, automaticamente, 

a ordem de prioridade: docente da graduação, docente da pós-graduação. 

 

Artigo 7º - O voto é secreto, ficando o sigilo garantido pelo SIG-Eleições. 

 

Artigo 8º - A votação será feita pelos seguintes procedimentos: 

 

I – Meia hora antes de iniciar a eleição, a Comissão Eleitoral fará a 

checagem do sistema junto aos responsáveis pelo SIG-Eleição; 

 

II – Às 8 horas do dia previsto para a eleição, o sistema SIG-Eleição será 

inicializado e aberto à votação on-line, que terminará às 22 horas do 

mesmo dia, com o fechamento do sistema;  

 

III – Para votar o eleitor deverá acessar o sistema SIG-Eleição, 

disponibilizado via internet e intranet, utilizando seu login/senha do sistema 

SIGAA. 

 

IV – Feito o login, será automaticamente apresentadas na tela instruções 

sobre o processo de escolha, mostrando as chapas concorrentes, e deverá 

clicar para participar do processo eleitoral. 

 

V – Participando do processo, o SIG-Eleição apresentará uma urna 

eletrônica para votação. O eleitor deverá escolher a chapa pelo número, 

além das opções de voto branco e voto nulo; 

 

VI – Às 22:00 o sistema SIG-Eleição encerrará, automaticamente, o 

processo de votação, não permitindo  mais nenhum acesso para tal fim; 

 

VII – Encerrado o processo de votação, o Presidente e dois membros da 

Comissão Eleitoral, terá acesso usando sua própria senha, ao Relatório 

conclusivo dos votos apurados, inclusive brancos e nulos. Esse relatório 
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deve ser impresso com a presença de representantes das chapas 

concorrentes. 

 

Artigo 9º - O resultado do pleito será divulgado pela Comissão Eleitoral 

imediatamente após o fim da apuração, feitos os cálculos necessários da 

proporcionalidade qualificada, tais quais foram feitos nos últimos processos 

eleitorais da entidade (2006/2007 à 2010/2011). Após o processo eleitoral, 

a comissão irá chamar as chapas para reunião de composição de gestão, 

onde todos os indicados e indicadas das chapas deverão trazer RG e CPF 

autenticados, para fim de realização dos trâmites legais para a posse da 

nova diretoria do DCE UFRN. É importante lembrar que o estudante que não 

trouxer os documentos não poderá tomar posse na Gestão do DCE 

2011/2012. 

 

 

Artigo 10º - A posse da nova diretoria eleita será oficializada em Conselho 

de Entidades de Base convocado para este fim, convidadas as 

representações da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e de 

entidades parceiras, tais quais sindicatos, movimentos sociais e 

organizações não governamentais.  

 

Artigo 11º - As normas eleitorais entram em vigor a partir da data de sua 

aprovação e publicação.  

 

Artigo 12º - Os casos omissos, não previstos nas normas eleitorais, serão 

avaliados pela Comissão Eleitoral, podendo ser submetidos ao Conselho de 

Entidades de Base.  

COMISSÃO ELEITORAL  

NATAL/ RN – 27 DE ABRIL DE 2010 


