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CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM REABILITAÇÃO FUNCIONAL 

 
REGIMENTO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2017 

 

 A eleição para a escolha da chapa aos cargos de Coordenador (a) e Coordenador (a) 

Substituto (a) do Programa de Pós-Graduação em Reabilitação Funcional (PPGRF), 

exercício de 2017 a 2019 obedecerá às normas deste regimento. 

 

CAPÍTULO I 

DO ÓRGÃO DIRETOR 

 

 Artigo 1º - A eleição será dirigida por uma Comissão Eleitoral composta por 3 (três) 

membros, assim distribuídos: 1 (um) docente em exercício, 1 (um) técnico-administrativo, 

lotado na Coordenação do PPGRF e 1 (um) estudante regularmente matriculado no PPGRF, 

responsáveis pelo processo eleitoral. 

 Artigo 2º - O Presidente será eleito pelos membros da Comissão Eleitoral. 

 

 

CAPÍTULO II 

DO COLÉGIO ELEITORAL 

 Artigo 3º - O Colégio Eleitoral para Coordenador (a) e Coordenador (a) Substituto (a) 

do PPGRF será composto por: 

- técnico-administrativos lotados na Coordenação do PPGRF; 

- técnico-administrativos lotados no Departamento e coordenação do curso de 

Fisioterapia; 

- docentes permanentes e colaboradores do PPGRF; 

- membros efetivos do Colegiado do PPGRF;  

- estudantes regularmente matriculados no PPGRF; 
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CAPÍTULO III 

DA (S) CHAPA (S) E DOS ELEITORES 

 

 Artigo 4º - Deverão compor a (s) chapa (s) os docentes efetivos do PPGRF, lotados 

no Departamento de Fisioterapia e Reabilitação. 

 Artigo 5º - A (s) inscrição (ões) da (s) chapa (s) será (ão) feita (s) junto à 

Comissão Eleitoral, que funcionará na sala 4114 - Secretaria da Coordenação do 

PPGRF, no prédio 26 D. 

 Artigo 6º - Entende-se por eleitores, legalmente habilitados, os componentes do 

Colégio Eleitoral, mencionados no Artigo 3º deste Regimento, em voto universal. 

 Artigo 7º - A (s) inscrição (ões) da (s) chapa (s) será (ão) homologada (s), quando 

acompanhada (s) da ficha de inscrição dos candidatos, em conformidade com o Regimento 

Eleitoral vigente. O número da chapa será definido, conforme a ordem de inscrição. 

 Artigo 8º - A (s) inscrição (ões) da (s) chapa (s) será (ão) recebida (s) entre os 

dias 04 a 06 de outubro de 2017, na coordenação do PPGRF no horário das 08:00h as 

11:00h. 

 Artigo 9º - Após o encerramento da (s) inscrição (ões) da (s) chapa (s), a Comissão 

Eleitoral dará conhecimento público da nominata da (s) chapa (s) inscrita (s), através de 

comunicado no mural da coordenação e no site do PPGRF. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PLEITO ELEITORAL 

 

 Artigo 10º - Será instalada uma mesa com uma urna para coleta de votos no 

hall de entrada do prédio 26D do campus da UFSM. 

 Artigo 11º - A mesa eleitoral será constituída pela Comissão Eleitoral, podendo 

haver representatividade de todos os segmentos envolvidos no processo eleitoral, a partir da 

disponibilidade dos mesmos. 

 Artigo 12º - Será permitida apenas a presença de um fiscal (devidamente 

identificado), que deverá ser indicado à Comissão Eleitoral até 24 horas antes do pleito 

eleitoral, para cada chapa inscrita, durante a realização das eleições. 

Artigo 13º - A identificação dos eleitores do Colégio Eleitoral, mencionados no artigo 

3º deste Regimento será feita pela mesa eleitoral através de lista nominal e documento de 

identificação com foto. 



 3 

§ Único – Será adotada uma cédula eleitoral, constando o (s) número (s) da (s) 

chapa (s), conforme modelo a ser determinado pela Comissão Eleitoral. Na cédula 

constarão os nomes dos candidatos com os respectivos cargos dos componentes da (s) 

chapa (s) inscrita (s) e estas serão autenticadas por um dos componentes da mesa. 

Artigo 15º - Na cabine, onde será instalada a urna, será afixada a relação da (s) 

chapa (s) inscrita (s).  

 Artigo 16º - O pleito eleitoral realizar-se-á no dia 10 de outubro de 2017 das 10h 

às 15h, no Hall de entrada do prédio 26D do campus da UFSM. 

 Artigo 17º - Não será permitido voto em trânsito ou voto por procuração. 

 Artigo 18º - Os componentes da mesa, por intermédio do Presidente, responderão 

pelas decisões tomadas durante a votação. 

 § Único - É da competência do Presidente da Mesa Receptora : 

 I - Verificar o material de votação. 

 II - Responder sobre casos omissos neste Regimento. 

 III - Decidir sobre os casos omissos neste Regimento. 

 IV - Comunicar à Comissão Eleitoral as decisões tomadas frente aos casos omissos. 

 V - Assinar a ata lavrada pelo Secretário, juntamente com os demais componentes 

de mesa e fiscais. 

VI - Lacrar a urna. 

Artigo 19º - É vetada a propaganda eleitoral no local onde se encontra a urna. 

 

 

CAPÍTULO V 

DA APURAÇÃO DOS VOTOS E CASOS OMISSOS 

 

Artigo 20º - A apuração dos votos será realizada na Sala de Reuniões do Curso 

de Fisioterapia, sala 4116 do prédio 26D, com início às 15h30min no dia 10 de outubro 

de 2017. 

Artigo 21º - A apuração será feita, visando à obtenção da chapa mais votada para os 

cargos de Coordenador (a) e Coordenador (a) substituto (a) do PPGRF. Em caso de chapa 

única, a mesma deverá obter, no mínimo, 50% do total dos votos. 

Artigo 22º - A apuração dos votos será feita pela Comissão Eleitoral, devendo todos 

os segmentos estar representados, sendo permitida a presença dos candidatos e de um 

fiscal, previamente determinado para cada uma das chapas, conforme mencionado no 

Artigo 12º.  
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Artigo 23º - Em caso de empate entre as chapas, será estabelecido o critério de 

desempate escolhido pelo Colegiado do PPGRF em reunião extraordinária a ser convocada 

pelo seu presidente. 

Artigo 24º - Os casos omissos serão julgados pela Comissão Eleitoral. 

 

 

 

COMISSÃO ELEITORAL 

Docente Hedioneia Maria Foletto Pivetta - Presidente 

Técnico Administrativo em Educação Thais Becker Ventura  

Representante do corpo discente Maurício Tatsch Ximenes Carvalho 

 

Este Regimento Eleitoral vigora a partir da sua publicação. 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

 
 

 


