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DIRIGENTES DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA  PARA O QUADRIÊNIO 2022 

- 2026

A Comissão Eleitoral Interna do Processo de Escolha dos Dirigentes do Instituto 
de Matemática, designada pela Portaria n° 9 de 29 de abril de 2022, no uso das suas 
atribuições e respeitando o disposto na Resolução n° 21/2022 – CONSUNI/UFAL de 12 
de abril de 2022, convoca os interessados a realizar as inscrições de chapa a fim de 
concorrer à eleição de diretor/a e vice-diretor/a para o quadriênio 2022 -2026.

1. Das Inscrições

1.1 As inscrições de candidatura, em forma de chapa, serão efetuadas junto à 
Comissão Eleitoral Interna, mediante preenchimento de formulário próprio 
(Anexo 2), que será assinado pelos candidatos ou por procurador constituído 
para o fim específico mediante instrumento público. 

1.2 As inscrições ocorrerão das 8 horas do dia 09/05/2022 às 21 horas do dia 
13/05/2022 na Secretaria Geral do Instituto de Matemática

1.3 A divulgação das chapas inscritas ocorrerá na data de 16/05/2022 no site 
www.im.ufal.br .

1.4 As solicitações de impugnação às chapas inscritas deverão ser 
encaminhadas à Comissão Eleitoral Interna em até 72 horas, após a 
divulgação do resultado das inscrições, ou seja, no período de 17 a 
19/05/2021, por meio de expediente devidamente assinado encaminhado à 
Comissão Eleitoral Interna no horário das 7h às 21h e entregues na Secretaria 
Geral do Instituto de Matemática. 

1.5 As chapas que receberem pedidos de impugnação, inicialmente julgadas 
pertinentes pela Comissão Eleitoral Interna, serão notificadas, em até 48 horas 



úteis, do recebimento do pedido pela Comissão Eleitoral Interna, no dia 
20/05/2022. 

1.6 As chapas notificadas terão um prazo de 48 horas para apresentação da 
defesa, de 21/05/2022 a 22/05/2022. 

1.7 A homologação das inscrições das chapas ocorrerá na data de 23/05/2022.

2. Do Processo de Escolha e do Cronograma

2.1 O processo de escolha e o cronograma das eleições respeitarão o disposto, 
respectivamente, no Capítulo II e III da Resolução n° 21/2022 – 
CONSUNI/UFAL de 12 de abril de 2022, (Anexo 1).

3. Da Campanha Eleitoral 

3.1 Respeitando os princípios legais, as chapas poderão realizar campanha 
eleitoral na modalidade remota, através de redes sociais e e-mails 
institucionais, e presencial respeitado o protocolo de biossegurança contra a 
COVID – 19 da Universidade Federal de Alagoas.

3.2 As redes sociais e e-mails institucionais utilizados para realização de 
campanha eleitoral na modalidade remota devem ser registrados junto à 
Comissão Eleitoral Interna.

3.3 É vedada a utilização de informações falsas na campanha eleitoral.
 
3.4 A campanha eleitoral poderá ser iniciada imediatamente após a 
homologação das chapas, dia 23/05/2022 e encerrar-se-á, obrigatoriamente, 
dia 02/06/2022.

3.5 Pedidos de impugnação de chapas por utilização inadequada de suas 
respectivas campanhas serão aceitas do dia 24/05/2022 até o dia 03/06/2022. 
Os pedidos poderão ser feitos na Secretaria Geral do Instituto de Matemática.

3.6 É vedada a participação ou envolvimento de membro da Comissão Eleitoral 
Interna
e/ou membro da mesa eleitoral na campanha das chapas inscritas.

4. Das Disposições Finais

4.1 As divulgações relacionadas à eleição ocorrerão no site do Instituto de 
Matemática https://im.ufal.br/pt-br. A comunidade do Instituto de Matemática 
poderá entrar em contato com a Comissão Interna Eleitoral por meio do 
endereço eletrônico comissaoeleitoral2022@im.ufal.br .

4.2  Das decisões da Comissão Eleitoral Interna, caberá recurso, na forma da 
lei, em primeira instância, ao Conselho da Unidade e, em segunda instância, ao 
CONSUNI.



4.3 Casos excepcionais que não possam ser resolvidos pela Comissão 
Eleitoral Interna, CONSIM e CONSUNI, nesta ordem, serão levados ao 
Ministério Público Federal.

Maceió, 29 de abril de 2022

Comissão Eleitoral Interna

Davi dos Santos Lima 
Representante Docente

Edja Medeiros Silveira 
Representante Técnica

 José Aragão de Lima Junior
Representante Discente



Anexo 1

PDF da Resolução n° 21/2022 – CONSUNI/UFAL de 12 de abril de 2022















Anexo 2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS- UFAL
UNIDADE ACADÊMICA – Instituto de Matemática

COMISSÃO ELEITORAL INTERNA (2022)

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATOS POSTULANTES AOS CARGOS 
DE  DIRIGENTES DA UNIDADES ACADÊMICA INSTITUTO DE MATEMÁTICA

(QUADRIÊNIO 2022-2026)

*****  INSCRIÇÃO DE CHAPA  *****

Nome: 

______________________________________________________

Professor(a) da classe ______________________ SIAPE 

nº_____________ com lotação na Unidade Acadêmica Instituto de 

Matemática e

Nome:

______________________________________________________

Professor(a) da classe ______________________ SIAPE 

nº__________________ com lotação na Unidade Acadêmica 

Instituto de Matemática

vem requerer à COMISSÃO ELEITORAL INTERNA a homologação de 
suas inscrições como candidatos, respectivamente, ao cargo de 
Diretor(a) e Vice-Diretor(a) da UNIDADE ACADÊMICA INSTITUTO 
DE MATEMÁTICA para o Quadriênio 2022-2026, no processo de 
consulta à Comunidade Universitária, oportunidade em que 
declaramos nossa expressa aceitação quanto às normas reguladoras 
deste certame.

NOME DA CHAPA : 

________________________________________

Nestes termos.
Aguardamos o deferimento.



Maceió-AL, ____ de maio de 2022 (Horário: ___:___ horas)

 ____________________________________
Candidato(a) à Diretor(a)

 ____________________________________
Candidato(a) à Vice-Diretor(a)


