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INTRODUÇÃO 

 

Art. 1º A indicação de candidatos a Diretor do Instituto de Ciência da Informação prevista 

no estatuto da UFBA e no Regimento Interno do Instituto, será precedida de consulta à 

comunidade da Unidade, em consonância com o constante no presente Regulamento. 

 

 

DA COMISSÃO DE CONSULTA 

 

 

Art. 2 A Congregação do Instituto deverá constituir Comissão destinada a coordenar o 

processo de consulta, a qual será composta de 09 (nove) membros,conforme a seguir: 

 

a) 4 (quatro) representantes do corpo docente 

b) 2 (dois)  representantes do corpo de servidores técnicos-administrativo 

c) 3 (três) representantes do corpo discente, sendo um por curso oferecido no 

Instituto: Bacharelado em Arquivologia, Bacharelado em Biblioteconomia e 

Documentação, Pós-Graduação em Ciência da Informação) 

 

 

Parágrafo Único - Estarão impedidos de integrar a comissão de consulta os candidatos 

a Diretor, bem como seus cônjuges, parentes até do 3º grau e afins. 

 

 

DOS CANDIDATOS 

 

 

Art. 3º- Poderão candidatar-se os professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou 

que possuam título de doutor, conforme Lei 9192/95. 

 

 

Art. 4º- A inscrição dos candidatos efetivar-se-á mediante petição ao Presidente da 

Comissão de Consulta, acompanhada do resumo do curriculum vitae. 

 



§ 1º – Caberá ao Presidente da Comissão receber as inscrições e encaminhá-las a Comissão 

de Consulta para homologação. 

§2º - Após a homologação das inscrições, a Comissão de Consulta procederá o sorteio do 

número da chapa. 

 

DO CALENDÁRIO 

 

Artº 5 – Ficam estabelecidas as seguintes datas para o processo de consulta à 

comunidade acadêmica para indicação à Direção do Instituto: 

                   

a) Período de apresentação das candidaturas – de 04 a 07 de julho de 2014, 

até as 17 horas. 

b) Período para a Homologação da candidatura: 07 de julho de 2014, 

17h15min. 

 

c) Período para realização de campanha – de 08 a 16 de julho de 2014; 

 

d) Realização da consulta – 17 e 18 de julho de 2014; 

 

e) Apuração dos resultados – 18 de julho, logo após o término da consulta. 

 

 

DOS PARTICIPANTES DA CONSULTA 

 

Art 6º  Serão participantes da consulta os membros dos corpos docente, discente e técnico-

administrativo, de acordo com os art. 3º, 4º e 5º do estatuto da UFBA, em pleno exercício 

de suas atividades. 

 

DA MESA RECEPTORA 

 

Art. 7º A Mesa Receptora, constituída pela Comissão de Consulta, será composta por 

um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário, com representantes dos três segmentos 

da comunidade do ICI, podendo, no entanto, funcionar excepcionalmente com o mínimo de 

dois de seus membros. 

 

 

Art. 8º- Compete ao Presidente, além da coordenação dos trabalhos da Mesa 

Receptora, as seguintes atividades: 

 

a) Conferir o material recebido para o processo de consulta; 

b) Identificar os fiscais credenciados; 

c) Solicitar a identificação do participante, verificando se seu nome consta na lista; 

d) Rubricar, em conjunto com os mesários, as cédulas de consulta; 

e) Instruir os participantes sobre como votar; 

f) Dirimir as dúvidas que ocorrerem durante o processo de consulta; 

g) Comunicar à Comissão de Consulta as ocorrências relevantes; 

h) Assinar, com os demais mesários, a Ata da Consulta; 



Art. 9º- Compete ao Vice- Presidente: 

 

a) Auxiliar o Presidente em suas atribuições; 

b) Substituir o Presidente em sua falta ou impedimento circunstancial; 

c) Rubricar, em conjunto com os demais membros da mesa, as cédulas de consulta; 

d) Assinar a Ata da Consulta. 

 

 

Art. 9º- Compete ao Secretário: 

 

a) Auxiliar o Presidente em suas atribuições; 

b) Solicitar e fazer registrar a assinatura dos participantes na lista; 

c) Rubricar, em conjunto com os demais membros da mesa, as cédulas de consulta; 

d) Lavrar e assinar a Ata da Consulta. 

 

 

Art. 10º- Para seu funcionamento, a mesa receptora deverá receber da Comissão de 

Consulta o seguinte material: 

a) Lista de participantes, por categoria; 

b) Três urnas, uma para cada seguimento; 

c) Cédulas oficias, diferenciadas para docentes, discentes e pessoal técnico- 

administrativo; 

d) Outros materiais necessários à execução dos trabalhos. 

 

 

Art. 11º- Antes do início dos trabalhos, os mesários devem fazer a conferência das 

urnas correspondentes a cada categoria. 

 

DA CONSULTA: 

 

Art. 12º- O voto é secreto, uninominal e em escrutínio único, não podendo ser 

efetuado por correspondência ou por procuração. 

 

 

Art.13º- Cada participante, após devidamente identificado, receberá uma cédula 

rubricada pelos membros da mesa receptora, da qual constará o nome do candidato a 

Diretor. 

 

 

Art. 14º- A consulta será realizada nos dias 17 e 18 de julho de 2014 no horário 

compreendido entre 8h e 20h. Ao serem encerradas as atividades de cada dia, as urnas serão 

lacradas pelos mesários e entregues à Comissão de Consulta. 

 

 

Parágrafo Único - Os mesários, juntamente com os fiscais, conferem os lacres das 

urnas para depois rompê-los. 

 



 

DA APURAÇÃO 

 

 

Art. 15º- A apuração deverá ser feita pela Comissão de Consulta, logo após o término 

do processo de votação, não sendo interrompida até sua conclusão. 

 

 

Art. 16º- Contadas as cédulas de cada urna, a Comissão de Consulta verificará se o seu 

número corresponde ao número de votantes, constantes nas listas de assinatura. 

 

 

Art.17º- A Comissão de Consulta admitirá a possibilidade de anulação das urnas que 

apresentarem sinais de violação, fraude ou em que não se verifique a correspondência entre 

o número de votos e a quantidade de assinaturas existentes na respectiva lista.  

 

Art. 18- O escore de cada candidato será obtido mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

 

 

 

 

S = (0,70 NVP + 0,15NVE + 0,15NVF) NTV 

         NTP                NTE             NTF 

 

Onde: 

 

S = escore 

NVP = número de votos de professores 

NTV = número total de professores 

NVE = número de votos de estudantes 

NTE = número total de estudantes 

NVF = número de votos funcionários 

NTF = número total de  funcionários 

NTV = número total de votos ( NVP +NVE+NVF) 

 

 

Art. 19º - A relação de candidatos a ser encaminhada à Congregação será composta pelo 

nome dos candidatos ao cargo, observando a ordem decrescente dos escores apurados, de 

acordo com artigo anterior. 

 

 

Parágrafo Único - Caberá à Congregação da Unidade homologar o resultado da consulta, 

completando a lista tríplice, caso o número de candidatos participantes da consulta for 

inferior a 03 (três), para posterior encaminhando à Reitoria. 



 

DA FISCALIZAÇÃO 

 

Art. 20º - Os candidatos poderão indicar à Comissão de Consulta até 2 (dois) fiscais para a 

Mesa Receptora, no prazo de 48 horas antes do início da consulta. 

 

Parágrafo Único – Os próprios candidatos poderão atuar como fiscais da apuração, 

independente de credenciamento junto à Comissão de Consulta. 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 21º As cédulas apuradas retornarão, após sua contagem, às urnas de origem, lacradas e 

guardadas para efeito de recontagem de votos ou de julgamento de recursos, pelo prazo de 

48 (quarenta e oito) horas após o encerramento da consulta, quando serão incineradas. 

 

 

Art. 22º - Caso seja interposto recurso por qualquer um dos candidatos, ele será avaliado 

pela Comissão de Consulta. 

 

 

Art. 23º - Os casos omissos serão definidos pela Comissão de Consulta. 

 

 

Art.24º - A comissão de Consulta extinguir-se-á, automaticamente, ao concluir seus 

trabalhos. 

 

 

Aprovado em Reunião da Congregação do dia 03 de julho de 2014 

Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva 

Presidente da Congregação do ICI  


