
REGULAMENTO DA CONSULTA À COMUNIDADE DO INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA PARA ESCOLHA DO DIRETOR E VICE-DIRETOR – PERÍODO 2018-

2022 

 

A fim de regulamentar a Consulta à Comunidade para escolha do Diretor e Vice-Diretor do Instituto 

de Relações Internacionais para o período de 2018 a 2022, o Diretor do Instituto de Relações 

Internacionais, no uso de suas atribuições e seguindo deliberação do Conselho do Instituto de 

Relações Internacionais em sua 9ª reunião, realizada em 22.03.2018, resolveu designar, por meio 

do Ato do Instituto de Relações Internacionais n. 005/2018, de 28.03.2018, a Comissão 

Organizadora da Consulta à Comunidade do  Instituto  de Relações Internacionais da Universidade 

de Brasília – COC/IREL,  com o objetivo de conduzir o processo de escolha para Diretor e Vice-Diretor 

do IREL para o próximo mandato, com início em 2018. A COC/IREL é composta por Luiz Daniel Jatobá 

França (Presidente/docente), Antônio Jorge Ramalho da Rocha (docente), Caroline Souto de Morais 

(técnico   administrativo), João Pires Mattar (representante dos alunos de graduação) e Marcos 

Vinícius Mendes (representante dos alunos de pós-graduação). A Comissão preparou o 

Regulamento abaixo, contendo as normas aplicáveis à referida consulta, aprovado pelo Conselho 

do Instituto de Relações Internacionais em reunião extraordinária realizada no dia 28.03.2018, às 

13h. 

 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º - A consulta visando à eleição de Diretor e Vice-Diretor será realizada nos dias 23 e 24 de 

abril de 2018, das 9h00 às 18h30. 

 §1º – Não haverá um segundo turno na consulta. 

 §2º - O calendário da consulta está previsto no Anexo 1 deste Regulamento.  

§3º - As inscrições das chapas de Diretor e Vice-Diretor serão realizadas das 9h do dia 29 de 

março de 2018 até as 17h30 do dia 3 de abril de 2018, na secretaria do Instituto de Relações 

Internacionais. 

Art. 2º – É condição para a realização da consulta o registro regular de pelo menos 1 (uma) chapa.  

Art. 3º – Fica assegurado no processo eleitoral o direito de voto com peso paritário de docentes, 

servidores técnico-administrativos e discentes do Instituto, conforme previsto no Artigo 12 e 

explicitado na fórmula matemática do Artigo 25 do presente Regulamento.    

CAPÍTULO II – DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA CONSULTA À COMUNIDADE DO INSTITUTO DE 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

Art. 4º – A Comissão Organizadora da Consulta à Comunidade do Instituto de Relações 

Internacionais (COC/REL), doravante designada “Comissão”, deverá supervisionar e conduzir o 

processo de escolha democrática do Diretor e Vice-Diretor, conforme as atribuições previstas neste 

Regulamento. 



 Parágrafo único. A Comissão será composta pelos cinco membros designados pelo Ato do 

Instituto de Relações Internacionais n. 005/2018, de 28.03.2018, além da agregação de um membro 

indicado por cada uma das chapas com inscrição homologada.  

Art. 5º - São atribuições da Comissão, sem prejuízo das demais disposições previstas neste 

Regulamento: 

I – coordenar e fiscalizar o processo de consulta à comunidade; 

II – homologar as inscrições e decidir sobre eventual pedido de impugnação das chapas;  

III – definir o local onde a seção de votação será instalada no Prédio do IREL; 

IV – designar os mesários para operar na seção de votação; 

V – decidir sobre a impugnação de votos e cédulas; 

VI – deliberar sobre eventuais recursos interpostos pelas chapas concorrentes, no prazo 

máximo de 48 horas; 

VII – divulgar os resultados da consulta; 

VIII – encaminhar ao Conselho do IREL o resultado oficial da consulta para homologação; 

IX – organizar e presidir o debate público das chapas concorrentes, conforme Calendário da 

Consulta (Anexo 1 deste Regulamento). 

 Parágrafo único. Caberá à Comissão decidir, por maioria de votos, sobre os assuntos 

concernentes às suas atribuições, agindo de ofício ou acionada por qualquer das chapas 

regularmente inscritas. 

CAPÍTULO III – DA INSCRIÇÃO E REGISTRO DE CHAPAS 

Art. 6º - Poderão candidatar-se aos cargos de Diretor e Vice-Diretor somente os docentes do quadro 

permanente que não se encontrem licenciados, mediante a entrega da Ficha de Inscrição (Anexo 2 

deste Regulamento), devidamente assinada por ambos os componentes da respectiva chapa, os 

quais declararão ainda conhecer e estar de acordo com todas as normas previstas neste 

Regulamento.  

Art. 7º - Fica vedada a alteração da composição da chapa após a entrega da Ficha de Inscrição, 

exceto por motivo de força maior, devendo neste caso a alteração ser homologada pela Comissão. 

CAPÍTULO IV – DA CAMPANHA 

Art. 8º – A campanha para consulta, incluindo a apresentação pública das chapas concorrentes, dar-

se-á no período e de acordo com as regras definidas pela Comissão. 

Art. 9º – A Comissão Organizadora da Consulta acompanhará o desenvolvimento da campanha e 

receberá solicitações e recursos das chapas, buscando sempre conciliar os eventuais conflitos e 

inibir os abusos por parte das chapas concorrentes ou de quaisquer membros da comunidade 

universitária. 



 § 1º – Caberá à Comissão, por maioria de votos, decidir pela aplicação de advertência escrita 

a quaisquer das chapas concorrentes, no caso de violação das normas de campanha aprovadas pelo 

Conselho. 

 § 2º – Em caso de reincidência, a Comissão poderá decidir, por maioria de votos, pela 

cassação da inscrição da chapa infratora, a qual será informada da decisão no prazo de 24 horas. 

Art. 10 – A partir da divulgação desta Resolução fica vedado qualquer tipo de propaganda, anterior 

à data de homologação das chapas, em locais públicos bem como distribuição de panfletos, folders, 

adesivos ou a fixação de cartazes. Para fins deste regulamento, não são considerados meios públicos 

as plataformas digitais, quando não institucionais. 

Art. 11 – Durante o período da consulta, os docentes e técnico-administrativos no exercício de 

Função Gratificada ou Cargo de Direção deverão assegurar as condições necessárias para a garantia 

da liberdade de escolha e de voto dos seus subordinados. 

CAPÍTULO V – DA CONSULTA 

Art. 12 – Terão direito a voto: 

I – Os docentes que pertencem ao quadro permanente do Instituto de Relações 

Internacionais; 

II – Os estudantes regularmente matriculados nos cursos presenciais de graduação e pós-

graduação stricto sensu, excetuados os que tenham feito trancamento geral de matrícula 

no período correspondente à consulta; 

III – Os servidores técnico-administrativos que pertencem ao quadro permanente da FUB e 

estão lotados no Instituto de Relações Internacionais. 

§ 1º – Entende-se por docente e técnico-administrativo aqueles em pleno exercício de suas 

funções e os que estejam em gozo de licenças com ônus ou ônus limitado pela universidade. 

§ 2º – Os estudantes que integrem também o corpo docente votarão segundo esta última 

categoria. 

§ 3º – Os estudantes que integrem o corpo de técnico-administrativos votarão segundo esta 

última categoria. 

§ 4º – É vedado o voto por procuração. 

Art. 13 – A votação será realizada em seção única instalada nas dependências do Instituto de 

Relações Internacionais e será feita por segmentos (docentes, servidores técnico-administrativos e 

discentes), em uma mesma urna, com cédulas diferenciadas por cores conforme o respectivo 

segmento: 

 I – Cédulas rosas para os votantes do segmento docente; 

 II – Cédulas amarelas para os votantes do segmento técnico-administrativo; 

 III – Cédulas verdes para os votantes do segmento discente.    



Parágrafo único. Fica assegurado o direito de voto em separado aos votantes cujos nomes 

não se encontrarem na lista do seu segmento, cabendo à Comissão decidir sobre a validade dos 

votos antes de depositá-los na urna comum para fins de apuração. 

Art. 14 – A cédula será padronizada com as denominações dos candidatos a Diretor e Vice-Diretor 

de cada uma das chapas regularmente inscritas, dispostos pela ordem alfabética dos nomes inscritos 

para o cargo de Diretor. 

Art. 15 – O voto é facultativo e o sufrágio secreto e direto. 

Parágrafo único. Cada votante terá o direito de votar uma única vez, em cédula única com 

a cor correspondente ao seu segmento (docentes, estudantes e servidores técnico-administrativos). 

Art. 16 – Na seção de votação será afixada uma listagem dos candidatos a Diretor e Vice-Diretor de 

cada uma das chapas regularmente inscritas, por ordem alfabética dos nomes inscritos para o cargo 

de Diretor. 

Art. 17 – O voto deverá ser atribuído a apenas uma das chapas constantes na cédula. 

Art. 18 – Fica assegurada a atuação de fiscais credenciados pelas chapas na seção de votação, 

conforme o Formulário de Credenciamento de Fiscais (Anexo 3 deste Regulamento), podendo cada 

chapa indicar até 03 (três) fiscais para alternarem-se na fiscalização dos trabalhos da mesa receptora 

de votos, limitando-se sempre à permanência de 01 (um) fiscal por chapa regularmente inscrita. 

 Parágrafo único. Os fiscais deverão ser escolhidos entre os indivíduos que têm direito a 

voto, de acordo com o Art. 12 deste Regulamento. 

Art. 19 – Cada um dos votantes deverá ser identificado pelos mesários e assinar a relação de 

votantes, de posse dos mesários. 

§ 1º – São considerados documentos válidos para identificação do votante: qualquer 

Documento Oficial de Identidade válido em todo território nacional (para os três segmentos), 

Carteira de Identidade Funcional (para os segmentos de docentes e servidores técnico-

administrativos) e Identidade Estudantil (para o segmento discente). 

§ 2º – Os mesários rubricarão cada cédula imediatamente antes de cada voto. 

CAPÍTULO VI – DA APURAÇÃO 

Art. 20 – A apuração da consulta será pública e coordenada pela Comissão, iniciando-se às 18h40 

do mesmo dia de encerramento das votações, na Sala de Atos do Instituto de Relações 

Internacionais, ficando assegurada a fiscalização por parte de 1 (um) fiscal credenciado por chapa 

regularmente inscrita. 

Parágrafo único. Em havendo necessidade, a Comissão poderá indicar escrutinadores para 

auxiliar nas apurações. 

Art. 21 – Iniciada a apuração, os trabalhos não serão interrompidos até a promulgação dos 

resultados. 

Art. 22 – Serão considerados nulos os votos em cédulas que: 



I – não corresponderem ao modelo oficial; 

II – não estiverem autenticados pela rubrica de ao menos dois dos mesários; 

III – apresentarem rasuras ou permitirem a identificação do votante. 

Art. 23 – Concluída a votação, a urna será entregue à Comissão para a conferência do número de 

votos por segmento contidos na mesma. Verificada a correspondência entre o número de votos e o 

número de assinaturas por segmento, serão registrados o número total de votos e o número de 

votos válidos, nulos e em branco retirados da urna. 

§ 1º – A mesa apuradora examinará as atas para tomar conhecimento das ocorrências 

registradas, em particular os casos de cédulas não rubricadas por pelo menos dois mesários, bem 

como os de outros erros involuntários. 

§ 2º – Haverá uma tolerância de até 2% (dois por cento) de erros involuntários não 

percebidos pelos mesários, e não registrados em ata, sem prejuízo da consulta em sua totalidade.  

Art. 24 – Verificada a correção da urna e registrados os totais a que se refere o caput do artigo 

anterior, as cédulas válidas serão separadas por segmento, seguindo-se a apuração dos votos por 

segmento.  

Art. 25 – Aos votos de cada segmento serão atribuídos pesos que assegurem o previsto no Artigo 

3º deste Regulamento, sendo que a totalização dos votos de cada chapa será calculada pela seguinte 

fórmula: 

VC = (VD x PD) + (VE x PE) + (VF x PF) 

Onde: 

VC = Votação corrigida da chapa junto aos três segmentos. 

VD = Votação da chapa junto ao segmento docente. 

VE = Votação da chapa junto ao segmento discente (estudantes). 

VF = Votação da chapa junto ao segmento técnico-administrativo (funcionários). 

PD = Peso do segmento docente. 

PE = Peso do segmento discente. 

PF = Peso do segmento técnico-administrativo. 

 

Parágrafo único. O peso de cada um dos três segmentos será calculado pela seguinte 

fórmula: 

Peso do segmento =        1/3 X  total global de eleitores aptos a votar 

total de eleitores do segmento aptos a votar 

Art. 26 – Concluída a apuração, a Comissão registrará em ata e divulgará o resultado da consulta, 

encaminhando o resultado ao Conselho do IREL, para homologação. 

CAPÍTULO VII – DOS RECURSOS 



Art. 27 – Durante a consulta, ou na medida em que os votos forem sendo apurados, poderão os 

membros das chapas ou seus fiscais apresentarem recursos, que serão examinados pela Comissão 

e decididos pela maioria dos seus membros. 

Parágrafo único. Após a divulgação do resultado, o prazo recursal será de 24 horas, havendo 

mais 24 horas para decisão e manifestação da Comissão. 

CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 28 – Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão. 

 

Brasília, 28 de março de 2018 

 

 

 

__________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Daniel Jatobá França 

Presidente/Docente – COC/REL 

 

 

__________________________________ 

Prof. Dr. Antônio Jorge Ramalho da Rocha 

Docente – COC/REL 

 

 

__________________________________ 

Caroline Souto de Morais 

Membro/Assistente Administrativo – COC/REL 

 

 

__________________________________ 

João Pires Mattar 

Membro/Representante CAREL – COC/REL 

 

 

__________________________________ 

Marcos Vinícius Mendes 

Membro/Representante Alunos PPG – COC/REL 

 

  



ANEXO 1 
CALENDÁRIO DA CONSULTA 

 

 
 

DATAS EVENTO 

29/03 a 03/04/2018 Inscrição das chapas de Diretor e Vice-Diretor na Secretaria do 

IREL, até as 17h30. 

04/04/2018 Homologação das inscrições pela COC/REL. 

04/04/2018 Divulgação das candidaturas homologadas pela COC/REL. 

10/04/2018 Designação dos mesários pela COC/REL e indicação dos fiscais 

pelas chapas concorrentes. 

10/04/2018 Divulgação da relação de todos os votantes habilitados por 

segmento, sob responsabilidade da Secretaria do IREL. 

16/04/2018 Realização do debate das chapas concorrentes no Auditório do 

IPOL/IREL, a partir das 17h. O formato do debate será definido pela 

COC/REL e divulgado com antecedência mínima de 48 horas. 

23 e 24/04/2018 Realização da consulta, das 9h às 18h30. 

24/04/2018 Apuração dos votos, a partir das 18h40, seguida da divulgação 

pública do resultado da eleição. 

25/04/2018 Encaminhamento ao Conselho do IREL do Relatório da Consulta 

pela COC/REL. 

 
 
 
 



ANEXO 2 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS A DIRETOR E VICE-

DIRETOR DO INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – PERÍODO 2018-2022 

 
 
 
 
 

CANDIDATO(A) A DIRETOR(A) 
 

Nome                                                                                                     Matrícula   
 
 
 
 

CANDIDATO(A) A VICE-DIRETOR(A) 
 
 

Nome                                                                                                     Matrícula   
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

Declaramos à Comissão Organizadora da Consulta Eleitoral do Instituto de 
Relações Internacionais da Universidade de Brasília termos conhecimento e estarmos de 
acordo com o Regulamento da Consulta à Comunidade do IREL para escolha do Diretor e 
Vice-Diretor do Instituto. Declaramos atender as condições previstas no referido 
Regulamento. 

 
 

Brasília,         de    de 2018. 
 
 
 
 
 

Candidato(a) a Diretor          Candidato(a) a Vice-Diretor 
Assinatura                                                        Assinatura 



 

ANEXO 3 
 

FORMULÁRIO DE CREDENCIAMENTO DE FISCAIS 
 
 
 
 

Nome:                                                              Matrícula   
 

E-mail:                                                              Telefone   
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

Declaro à Comissão Organizadora da Consulta do Instituto de Relações 

Internacionais da Universidade de Brasília ter conhecimento e estar de acordo com as 

normas que regem a consulta à comunidade do Instituto de Relações Internacionais da 

Universidade de Brasília para a escolha de Diretor e Vice-Diretor do IREL.  

 
 
 
 

Brasília,         de abril de 2018. 
 


