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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA E COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL 

 
EDITAL PGPCI - 03/2020 

Estabelece as regras para consulta eleitoral para coordenador e 
vice coordenador do Programa de Pós-graduação em Gestão 
Pública e Cooperação Internacional 

 
1 PREÂMBULO 
1.1 – A Comissã o de Consultã Eleitorãl do Progrãmã de Po s-Grãduãçã o em Gestã o Pu blicã e Cooperãçã o 
Internãcionãl do Centro de Cie nciãs Sociãis Aplicãdãs vem ã pu blico informãr dã ãberturã de processo 
de pesquisã eleitorãl pãrã Coordenãdor e Vice-Coordenãdor, pãrã o mãndãto bienãl de 2021-2022 (01 
de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022). 
1.2 – A Comissã o Eleitorãl foi indicãdã nã 35ª reuniã o, reãlizãdã no diã 14/10/2020 e ãprovãdã pelo 
Colegiãdo do Progrãmã de Po s-Grãduãçã o em Gestã o Pu blicã e Cooperãçã o Internãcionãl nã 36ª Reuniã o 
Ordinã riã reãlizãdã no diã 05/11/2020. 
 
2 DO COLÉGIO ELEITORAL 
2.1 – O Cole gio Eleitorãl constitui-se no universo pãrticipãnte dã consultã eleitorãl, com direito ã voto, 
nã o obrigãto rio, serã  constituí do de: 
I – Membros do corpo docente do quãdro permãnente do Progrãmã, em efetivo exercí cio; 
II - Membros do corpo te cnico-ãdministrãtivo, pertencentes ão quãdro permãnente dã UFPB, em efetivo 
exercí cio, no respectivo Progrãmã; 
III - Membros do corpo discente do Progrãmã, regulãrmente mãtriculãdos. 
2.2 - A  mãnifestãçã o de cãdã segmento universitã rio, serã o ãtribuí dos os seguintes pesos: 
I - Segmento Docente: 70%; 
II - Segmento Te cnico-Administrãtivo e Discente: 30%. 

 
 
3. DA COMISSÃO ELEITORAL 
3.1 - Pãrã orgãnizãr, coordenãr e supervisionãr ã consultã eleitorãl serã  constituí dã umã Comissã o 
Eleitorãl, compostã de 03 (tre s) membros titulãres e respectivos suplentes, como se segue:  
I – 01 (um) representãnte do corpo docente do respectivo Progrãmã, indicãdo pelo Colegiãdo;  
II – 01 (um) representãnte dos servidores te cnico ãdministrãtivos do Progrãmã, indicãdo pelo corpo 
te cnico-ãdministrãtivo lotãdo no PGPCI;  
III – 01 (um) representãnte do corpo discente do PGPCI.  
3.2. Sã o impedidos de integrãr ã Comissã o Eleitorãl, ãle m dos cãndidãtos inscritos, seus co njuges e 
pãrentes ãte  segundo grãu, tãnto por consãnguinidãde, como por ãfinidãde.  
3.3. Cãso o representãnte do corpo discente nã o indique ã representãçã o pãrã ã Comissã o Eleitorãl, no 
prãzo de dois diãs u teis ãpo s o recebimento dã solicitãçã o enviãdã pelo Coordenãdor do Progrãmã, serã  
solicitãdã ã indicãçã o ã  Coordenãçã o do Progrãmã.  
3.4. A Comissã o Eleitorãl serã  presididã pelo representãnte do corpo docente indicãdo.  
3.5. Compete ão Presidente dã Comissã o Eleitorãl exercer, nãs reunio es plenã riãs, o direito de voto e usãr 
o voto de quãlidãde, no cãso de empãte.  
3.6. A  Comissã o Eleitorãl compete:  
I – coordenãr o processo de inscriçã o dãs cãndidãturãs;  
II – fiscãlizãr ã observã nciã dãs normãs estãbelecidãs no processo de consultã eleitorãl, objeto deste 
Editãl e, em cãso de desobedie nciã, oferecer denu nciã ão Colegiãdo do Progrãmã, que poderã  deliberãr 
inclusive sobre ã impugnãçã o dã cãndidãturã; 
III – elãborãr o cãlendã rio dos debãtes pu blicos;  
IV – solicitãr ã  Coordenãçã o do Progrãmã ã relãçã o nominãl, por ordem ãlfãbe ticã, nu mero de mãtrí culã 
dos professores permãnentes e dos servidores te cnico-ãdministrãtivos pertencentes ão Progrãmã;  
V – solicitãr ã  Coordenãçã o do Progrãmã ã relãçã o nominãl dos ãlunos regulãrmente mãtriculãdos no 
PGPCI que representãrã o o corpo discente no cole gio eleitorãl do Progrãmã;  
VI – divulgãr ã listãgem nominãl dos integrãntes do Cole gio Eleitorãl, em ãte  3(tre s) diãs dã dãtã dã 
consultã eleitorãl, gãrãntindo ã contestãçã o pelos cãndidãtos, no prãzo de 48 (quãrentã e oito horãs) e 
decidir sobre ãs impugnãço es ãpresentãdãs sem comprometer o cãlendã rio eleitorãl previsto;  
VII – registrãr e monitorãr o processo eleitorãl no sistemã de votãçã o SIGEleiço es 
VIII – proceder ão sorteio dã disposiçã o dos cãndidãtos nã ce dulã eleitorãl;  
IX – elãborãr o mãpã finãl com os resultãdos dã consultã eleitorãl e encãminhã -lo ão Coordenãdor do 
Progrãmã pãrã homologãçã o do resultãdo pelo Colegiãdo do Progrãmã;  
X – levãr ão conhecimento do Conselho do Centro, pãrã ãs provide nciãs que se fizerem necessã riãs, os 
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cãsos de dãnos ão pãtrimo nio dã Instituiçã o oriundos de mãu procedimento dã propãgãndã eleitorãl 
pelos cãndidãtos concorrentes; 
XI – decidir, em grãu de recurso, sobre ã nulidãde de voto e sobre ã ãplicãçã o de sãnço es ãos cãndidãtos;  
XII – fiscãlizãr ã propãgãndã dos cãndidãtos;  
XIII– ãplicãr ãs penãlidãdes de ãdverte nciã pu blicã ã integrãntes dã consultã eleitorãl, por infringe nciã 
ão estãbelecido neste Editãl. 
 
 
4. DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 
4.1 - Poderã o cãndidãtãr-se ã  indicãçã o pãrã Coordenãdor (ã) e Vice-Coordenãdor (ã) do Progrãmã, os 
professores integrãntes dã cãrreirã do mãgiste rio superior dã UFPB, em efetivo exercí cio, no respectivo 
Progrãmã, em regime de dedicãçã o exclusivã, e que estejãm nã condiçã o de Professor pertencente ão 
Nu cleo Docente Permãnente. 
4.2 - A inscriçã o dos cãndidãtos serã  feitã junto ã  Secretãriã do Progrãmã de Po s-Grãduãçã o em Gestã o 
Pu blicã e Cooperãçã o Internãcionãl (PGPCI), pelo endereço eletro nico pgpci@ccsã.upb.br, e dirigidã ã  
Comissã o Eleitorãl. Deve ser feitã por meio de requerimento, encãminhãdo ã  preside nciã dã Comissã o 
Eleitorãl, ãcompãnhãdo de umã declãrãçã o de ãceitãçã o dos termos do presente Editãl, juntãmente com 
ã Cãrtã Propostã e fotogrãfiã em ãrquivo digitãl (no formãto PNG), que sejã recente, do rosto dos 
cãndidãtos, no tãmãnho ãproximãdo de 190 pixels de lãrgurã x 260 pixels de ãlturã. As fotos dos 
cãndidãtos podem ter ãrtes como: logomãrcã, nome ou nu mero dãs chãpãs, desde que nã o cubrãm o 
rosto do cãndidãto. 
4.2.1 - So  serã  ãceitã ã inscriçã o do cãndidãto ã Coordenãdor com seu respectivo cãndidãto ã Vice-
Coordenãdor. 
4.2.2 - Em nenhumã hipo tese hãverã  prorrogãçã o do perí odo de inscriçã o; 
4.2.3 - A relãçã o contendo os nomes dos cãndidãtos inscritos serã  divulgãdã no site do progrãmã no 
primeiro diã u til ãpo s o encerrãmento dãs inscriço es; 
4.2.4 - Cãberã  impugnãçã o de cãndidãturãs ãte  03 (tre s) diãs u teis ãpo s ã divulgãçã o dã relãçã o com os 
nomes dos inscritos. 
 
5 DA DIVULGAÇÃO DAS CANDIDATURAS 
5.1 - A divulgãçã o dãs cãndidãturãs deverã  operãr-se nos limites do debãte de ideiãs e defesã dãs 
propostãs contidãs nos progrãmãs que norteãrã o ã ãçã o dã gestã o dos cãndidãtos. 
5.2 - As formãs de divulgãçã o dãs cãndidãturãs restringir-se-ã o exclusivãmente ã debãtes, entrevistãs, 
ví deos e documentos, vedãdo o uso de ãdesivos, cãbendo ã  Comissã o Eleitorãl determinãr os locãis onde 
serã o ãfixãdos os documentos impressos propostos pelos cãndidãtos.  
5.3 - A Comissã o Eleitorãl determinãrã  ã retirãdã de todo mãteriãl colocãdo em lugãres nã o permitidos. 
5.4 - Ficã vedãdã ã propãgãndã dos cãndidãtos em rã dio, televisã o, jornãis e sí tios nã WEB que nã o os 
criãdos pelos pro prios cãndidãtos e devidãmente ãutorizãdos pelã Comissã o Eleitorãl. 
5.5 - As pesquisãs de intençã o de votos que forem reãlizãdãs durãnte o perí odo dã cãmpãnhã, por 
iniciãtivã de membros dã comunidãde universitã riã, somente poderã o ser divulgãdãs, observãndo-se o 
seguinte: 
5.5.1 – encãminhãmento ã  Comissã o Eleitorãl de pedido de ãutorizãçã o pãrã divulgãçã o dã pesquisã, do 
quãl deverã  constãr como ãnexo, em 02 (duãs) viãs, ãs seguintes informãço es: 
ã) nome do solicitãnte; 
b) dãtã dã reãlizãçã o dã pesquisã; 
c) o rgã o/entidãde que ã reãlizou; 
d) metodologiã utilizãdã; 
e) universo e quãntitãtivo pesquisãdo. 
5.5.2 – A ãutorizãçã o solicitãdã so  serã  concedidã se ã documentãçã o de que trãtã o inciso ãnterior 
estiver completã, e ã Comissã o Eleitorãl terã  o prãzo mã ximo de 24 (vinte e quãtro) horãs pãrã ãtende -
lã; 
5.5.3 – O mãteriãl dã pesquisã ficãrã  ã  disposiçã o do pu blico, nã secretãriã dã referidã Comissã o. 
5.5.4 – As pesquisãs de intençã o de votos somente poderã o ser divulgãdãs, no mã ximo, ãte  07 (sete) diãs 
ãntes do iní cio dã Consultã Eleitorãl.  
5.5.5. Os dispe ndios com ã divulgãçã o dãs cãndidãturãs serã o de responsãbilidãde dos cãndidãtos e 
grupos internos de ãpoio, sendo vedãdo, ã quãlquer tí tulo, o uso de recursos institucionãis ou de fontes 
externãs ã  Universidãde. 
5.6 - Os cãndidãtos deverã o mãnter ãtuãlizãdos os registros dã origem e destinãçã o dos recursos 
finãnceiros utilizãdos nã cãmpãnhã eleitorãl, devendo ãpresentã -los ã  Comissã o Eleitorãl no prãzo de 
48 (quãrentã e oito) horãs ãpo s ã conclusã o dã Pesquisã Eleitorãl, nã formã de Demonstrãtivo 
Finãnceiro. 
5.6.1 - A Comissã o Eleitorãl, no prãzo de 72 (setentã e duãs) horãs, deverã  encãminhãr ão Colegiãdo 
Depãrtãmentãl ã mãnifestãçã o oficiãl sobre ã ãnã lise procedidã no referido relãto rio. 
5.6.2 - Cãberã  ão Colegiãdo do Progrãmã, com bãse no pãrecer dã Comissã o Eleitorãl, decidir ãs medidãs 
cãbí veis ãos cãndidãtos que, eventuãlmente, nã o tenhãm cumprido o disposto neste editãl. 
 
6 – DO MATERIAL DE VOTAÇÃO 

mailto:pgpci@ccsa.upb.br


 

3 
 

6.1 A Comissã o Eleitorãl providenciãrã  o encãminhãmento ã  STI dã relãçã o dos cãndidãtos inscritos pãrã 
ã composiçã o dãs chãpãs ã serem registrãdãs no SIGEleiçã o. 
 
6.1.1 O sorteio dã ordem dãs chãpãs, se houver mãis de umã, pãrã orgãnizãçã o dã ce dulã eleitorãl 
ocorrerã  em dãtã predefinidã, serã  pu blico, viã web-confere nciã, e reãlizãdo, preferenciãlmente, com ã 
pãrticipãçã o dos cãndidãtos ou seus representãntes hãbilitãdos, mãs obrigãtoriãmente com ã 
pãrticipãçã o de, pelo menos, duãs testemunhãs nã o integrãntes dã Comissã o Eleitorãl.  
 
 
7 – DA VOTAÇÃO E DA APURAÇÃO 
7.1 O pleito serã  reãlizãdo pelo sistemã de votãçã o SIGEleiçã o, devendo o eleitor ãcessãr o link 
https://sigeleicão.ufpb.br/sigeleicão/ pãrã cãdãstrãr seu voto. 
 
7.2 - A ãpurãçã o dos votos ocorrerã  pelo sistemã de votãçã o SIGEleiçã o, conforme equãçã o 
disponibilizãdã pelo sistemã: 

 
T= [(nᵒ totãl de votos vã lidos de professores pãrã ã chãpã/ nᵒ totãl de votos vã lidos de professores) x 
0,7] + [(nᵒ totãl de votos vã lidos de estudãntes e servidores te cnico-ãdministrãtivos pãrã ã chãpã / 
nᵒ totãl de votos vã lidos de estudãntes e servidores te cnico ãdministrãtivos) x 0,3] 

 
 
7.3 - Apo s ã ãpurãçã o, ã Comissã o Eleitorãl enviãrã  o resultãdo do pleito com os nomes dos cãndidãtos 
eleitos, juntãmente com o relãto rio oficiãl dã ãpurãçã o ã  Coordenãçã o do Curso de Po s-Grãduãçã o em 
Gestã o Pu blicã e Cooperãçã o Internãcionãl, em ãte  cinco diãs u teis ãpo s ã eleiçã o, pãrã ãpreciãçã o do 
Colegiãdo do Curso e posterior encãminhãmento ã  Diretoriã do CCSA pãrã ã devidã homologãçã o. 
 
7.4 – Ao finãl dãs inscriço es, no cãso de hãver ãpenãs umã cãndidãturã, ã Comissã o Eleitorãl 
homologãrã  ãutomãticãmente ã indicãçã o dos nomes de Coordenãdor e de Vice-Coordenãdor 
do Progrãmã de Po s-grãduãçã o em Gestã o Pu blicã e Cooperãçã o Internãcionãl, prescindindo do 
pleito e ãpurãçã o de votos. 
 
8 – DO CRONOGRAMA 
8.1 As dãtãs de reãlizãçã o dãs inscriço es, suã homologãçã o e etãpãs do processo seletivo, bem como ã 
divulgãçã o dos respectivos resultãdos, constituem o Cãlendã rio dã Seleçã o. 
 
Quadro - Calendário da Consulta Eleitoral do PGPCI 

FASE PERÍODO HORÁRIO LOCAL 
Inscriçã o 16 ã 20 de 

novembro de 
2020 

Ate  ã s 23h59min 
do diã 20 de 
novembro de 
2020 

Endereço eletro nico: 
pgpci@ccsã.upb.br 

Homologãçã o dãs 
inscriço es 

23 de novembro 
de 2020 

Ate  ã s 17h00min Site do PGPCI: 
http://www.ccsã.ufpb.br/pgpci 

Prãzo pãrã pedidos 
de Impugnãçã o dãs 
inscriço es 

26 de novembro 
de 2020 

Ate  ã s 23h59min 
do diã 26 de 
novembro de 
2020 

Endereço eletro nico: 
pgpci@ccsã.upb.br 

Resultãdo dãs 
Impugnãço es  

27 de novembro 
de 2020 

Ate  ã s 17h00min Site do PGPCI: 
http://www.ccsã.ufpb.br/pgpci 

Sorteio dã ordem 
dãs chãpãs 

24 de novembro 
de 2020 

A s 10h00min A ser divulgãdo 

Consultã Eleitorãl 09 de dezembro 
de 2020 

Dãs 8h00min ã s 
23h00min 

SIGEleiço es 
https://sigeleicão.ufpb.br/sigeleicão/ 

Apurãçã o e 
divulgãçã o do 
resultãdo 

10 de dezembro 
de 2020 

Ate  ã s 17h00min Site do PGPCI: 
http://www.ccsã.ufpb.br/pgpci 

 
9 –  DOS RESULTADOS E RECURSOS 
11.1 - Serã  proclãmãdo vencedor dã Consultã Eleitorãl o cãndidãto que obtiver ã metãde mãis um dos 
votos vã lidos, conforme o ãrt. 2º deste Editãl. 
11.2 - A Comissã o Eleitorãl deverã  encãminhãr Relãto rio conclusivo de suãs ãtividãdes ão Colegiãdo do 
Progrãmã, no prãzo improrrogã vel de ãte  02 (dois) diãs u teis ãpo s ã dãtã dã consultã. 
11.3 - Do Relãto rio dã Comissã o Eleitorãl cãberã  recurso, no prãzo de ãte  2 (dois) diãs u teis, junto ão 
Colegiãdo do Progrãmã. 
11.4 - Os cãsos omissos no presente Editãl serã o decididos pelã Comissã o Eleitorãl. 
11.5 - As deciso es dã Comissã o Eleitorãl serã o divulgãdãs nã pã ginã web do PGPCI. 
11.6 - A interposiçã o de recurso nã o ãcãrretãrã  efeito suspensivo ão ãndãmento do processo eleitorãl. 

https://sigeleicao.ufpb.br/sigeleicao/
mailto:pgpci@ccsa.upb.br
mailto:pgpci@ccsa.upb.br
https://sigeleicao.ufpb.br/sigeleicao/
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Joã o Pessoã, 05 de novembro de 2020. 

 
Colegiado do Programa de Pós-graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional 


