


III – DO MANDATO 

O mandato do Chefe e Vice-Chefe de Departamento eleito será de 03 (três) anos, nos 

termos do §1º do Art. 39 do Estatuto da Universidade Federal de São Paulo – 

UNIFESP. 

IV – DO VOTO E DO COLÉGIO ELEITORAL 

4.1. O voto é livre e secreto e será registrado em cédula no momento da votação. 

4.2. O Colégio para eleição do Chefe e Vice-Chefe de Departamento é formado pela 

totalidade dos docentes em atividade no Departamento, incluindo os professores 

substitutos; 2 (dois) representantes discentes do período vespertino e 2 (dois)  do 

período noturno de cada curso de graduação vinculado ao Departamento de 

Educação; 1 (um) representante discente de cada curso de pós-graduação vinculado 

ao Departamento de Educação; 2 (dois) representantes dos servidores técnico-

administrativos, em conformidade com o previsto no §3º do Art. 3º do Regimento do 

Departamento de Educação. 

4.3. Os professores regularmente afastados para qualificação têm direito a voto. 

4.4. Cada eleitor deverá exercer seu direito de voto, não sendo permitido o voto por 

procuração. 

V – DA CAMPANHA 

5.1. A campanha eleitoral das chapas poderá ser iniciada após a aceitação e registro 

da candidatura, no período de 16 a 26 de outubro de 2015, incluindo reuniões, visitas 

às salas de aula e locais de trabalho; discussões com docentes, discentes e 

funcionários; correspondência eletrônica, explanação e divulgação dos planos de 

trabalho e metas; debates com outros candidatos e demais meios legais à disposição. 

5.2. A “boca de urna” não será permitida, admitindo-se somente propaganda eleitoral 

fora das dependências do local onde será instalada a urna. 

VI – DO LOCAL E DATA DA ELEIÇÃO 

6.1. A eleição será realizada no dia 27 de outubro de 2015, no horário das 12h00 às 

13h00, na sala em que ocorrerá a reunião ordinária do Departamento de Educação, 

prevista para este mesmo dia, às 09h00. 






