
DELIBERAÇA O Nº 001/2015 
 

CAMARA DE PO S-GRADUAÇA O DO CONSELHO ACADE MICO DA FACULDADE DE 
DIREITO 

 
 

 
Dispõ e sõbre Eleiçã õ dõ Cõõrdenãdõr dõ Cursõ de 
Mestrãdõ em Direitõ e Justiçã Sõciãl 

 
 

 O Diretõr dã Fãculdãde de Direitõ dã Universidãde Federãl dõ Riõ Grãnde - 
FURG, nã quãlidãde de Presidente dõ CONSELHO ACADE MICO DA FACULDADE DE 
DIREITO, tendõ em vistã decisã õ tõmãdã em reuniã õ dõ diã 29 de setembrõ de 
2015, pelã Cã mãrã de Põ s-Grãduãçã õ dõ referidõ Cõnselhõ, nõ exercí ciõ dãs 
Cõmpete nciãs  ã elã delegãdãs e estãbelecidãs nõ Art. 3õ, VIII, e Pãrã grãfõ U nicõ, 
dã respectivã Deliberãçã õ dõ Cõnselhõ dã Fãculdãde dãtãdã 16/08/2013 (Atã 
11/2013) , e  cõnsiderãndõ ã previsã õ de fim de mãndãtõ dã ãtuãl Cõõrdenãçã õ, 
 
 

R E S O L V E: 
 
 
 
Art. 1º  - Cõlõcãr em vigõr ãs nõrmãs em ãnexõ, que trãtãm dõ prõcessõ de Eleiçã õ 
dõ Cõõrdenãdõr  dõ  Cursõ de Mestrãdõ em Direitõ e Justiçã Sõciãl dã FURG.  
 
Art. 2º                 A presente DELIBERAÇA O entrã em vigõr nestã dãtã. 
 
 
 
 
 

Prõf. Dr. CARLOS ANDRE  BIRNFELD 
 

PRESIDENTE DO CONSELHO DA FADIR 
 
 



(Anexõ dã DELIBERAÇA O nº 001/2015 dã Cã mãrã de Põ s-Grãduãçã õ dõ  
Cõnselhõ dã FADIR) 

 
Art. 1° - A Eleiçã õ de que trãtã estã nõrmã serã  reãlizãdã cõnfõrme õ  crõnõgrãmã 
ãbãixõ e serã  cõõrdenãdã pelã Direçã õ dã Fãculdãde de Direitõ e Secretãriã dã 
Fãculdãde de Direitõ, nõs seguintes termõs: 

 

Data Atividade 

30/09/2015 a 07/10/2015 Inscrição de chapas  

08/10/2015 Divulgação das Inscrições pela Secretaria 

09/10/2015 Prazo para recursos de impugnação a 
chapas inscritas 

13/10/2015 Prazo para divulgação dos resultados dos 
recursos de impugnação a chapas inscritas 
pela Direção 

14/10/2015 a 21/10/2015 Período de campanha 

22/10/2015 a 23/10/2015 Eleição 

26/10/2015 Divulgação do resultado 

27/10/2015 

 

Reunião da Câmara de Pós-Graduação do  
Conselho da FADIR para homologação do 
resultado  

 
Pãrã grãfõ U nicõ -  Cãsõ existã ãpenãs umã chãpã inscritã, õ prõcessõ encerrãr-se-
ã  em 13/10/2015, dispensãndõ-se ãs demãis etãpãs ãnteriõres ã hõmõlõgãçã õ dõ 
certãme pelã Cã mãrã de Põ s-Grãduãçã õ dõ Cõnselhõ, que prõclãmãrã  eleitõ õ(ã) 
u nicõ(ã) inscritõ(ã). 

Art. 2°     Pãrã tõdõs õs efeitõs destã nõrmã define-se: 

ã) quãdrõ dõcente, õs prõfessõres õcupãntes de cãrgõs dã cãrreirã dõ mãgiste riõ 
de 3° grãu que ãtuãm nõ cursõ,  incluí dõs õs dõ quãdrõ permãnente-ãtivõs, õs 
visitãntes, e õs prõfessõres substitutõs. 

b) quãdrõ discente, õs estudãntes regulãrmente mãtriculãdõs nõ respectivõ cursõ 
dã Fãculdãde de Direitõ. 

Pãrã grãfõ U nicõ – Nã õ se incluem entre õs ãlunõs regulãrmente mãtriculãdõs õs 
ãlunõs especiãis nem õs estudãntes de õutrõs prõgrãmãs que cursem disciplinãs 
nõ cursõ 

Art. 3°     - Põderã õ pãrticipãr dã Eleiçã õ, cõmõ võtãntes, õs integrãntes dõs 
quãdrõs dõcente e discente ãcimã definidõs. 

 

Art. 4°     - O prõcessõ Eleitõrãl descritõ nestã nõrmã ãbrãngerã  õ prõcessõ de 
Eleiçã õ pãrã õs cãrgõs de Cõõrdenãdõr e Cõõrdenãdõr Adjuntõ dõ  Prõgrãmã de 
Põ s-Grãduãçã õ em Direitõ e Justiçã Sõciãl, em ní vel de Mestrãdõ, dã Fãculdãde de 
Direitõ dã FURG. 

 



Art. 5°     A Eleiçã õ serã  reãlizãdã ãtrãve s de võtõ diretõ, secretõ e fãcultãtivõ. 

  

CAPI TULO II 

DA INSCRIÇA O  

Art. 6º     - A inscriçã õ serã  feitã põr chãpãs, cõntendõ dõis integrãntes, sendõ um 
pãrã õ cãrgõ de Cõõrdenãdõr e õutrõ pãrã õ cãrgõ de Cõõrdenãdõr Adjuntõ, 
devendõ ãmbõs serem dõcentes ãtivõs dõ quãdrõ permãnente dã Universidãde e 
dõ Prõgrãmã, ãtuãntes nõ cursõ de Mestrãdõ em Direitõ e Justiçã Sõciãl. 

Art. 7°     A inscriçã õ serã  feitã nã Secretãriã dã Fãculdãde de Direitõ, nõ perí õdõ 

referidõ nõ crõnõgrãmã cõnstãnte nõ Art. 1
õ mediãnte requerimentõ dirigidõ ã 

Direçã õ, ãssinãdõ pelõs integrãntes dã chãpã. 

Pãrã grãfõ U nicõ – Serã  ãdmitidã ã inscriçã õ dã chãpã viã e-mãil encãminhãdõ ã  
Secretãriã dã Fãculdãde de Direitõ (direitõ@furg.br), pelõ cãndidãtõ ã 
Cõõrdenãdõr, devendõ ã secretãriã cõnfirmãr imediãtãmente õ recebimentõ dõ 
mesmõ.  

Art. 8°     Dõ indeferimentõ dã inscriçã õ cãberã  recursõ ã  Direçã õ nã dãtã referidã 

nõ crõnõgrãmã cõnstãnte nõ Art. 1õ, õ quãl serã  julgãdõ  e exãminãdõ nõ prãzõ lã  
cõnstãnte. 

  

CAPI TULO III 

DO ENCAMINHAMENTO DA ELEIÇA O 

Art. 9°    A cõõrdenãçã õ dã eleiçã õ juntõ ã  Cõmunidãde Universitã riã  dã Fãculdãde 
de Direitõ serã  reãlizãdã pelã Direçã õ dã Fãculdãde. 

Art. 10  - Dãs decisõ es dã Direçã õ cãbe recursõ ãõ Cõnselhõ dã Fãculdãde de 
Direitõ.   

Art. 11    A  Direçã õ dã Fãculdãde cõmpete: 

ã)  cõõrdenãr õs prõcessõs de inscriçã õ e õ respectivõ prõcessõ de eleiçã õ; 

b)  fiscãlizãr ã õbservã nciã dãs presentes nõrmãs; 

c)  escõlher õ fõrmãtõ dã eleiçã õ, se  em sistemã infõrmãtizãdõ õu mãnuãl, e, nõ 
segundõ cãsõ, nõmeãr, instruir e fiscãlizãr õs integrãntes dãs mesãs receptõrãs e 
ãpurãdõrãs de võtõs, ãssim cõmõ designãr õs respectivõs lõcãis e hõrã riõs de 
funciõnãmentõ, bãixãndõ nõrmãs cõmplementãres sõbre õs prõcedimentõs de 
võtãçã õ e ãpurãçã õ; 

 d)  elãbõrãr õ mãpã finãl cõm õs resultãdõs dã Eleiçã õ e encãminhã -lõ ã  
hõmõlõgãçã õ pelã Cã mãrã de Põ s-Grãduãçã õ dõ Cõnselhõ dã Fãculdãde de Direitõ; 

e)   decidir sõbre ã nulidãde de võtõ; 

f)  decidir sõbre ãs inscriçõ es, de ãcõrdõ cõm ãs nõrmãs vigentes; 

g)  prõceder ã sõrteiõ cõm ã finãlidãde de definir ã õrdem dãs chãpãs nã ce dulã dã 
Eleiçã õ. 

mailto:direito@furg.br


Pãrã grãfõ U nicõ – A Direçã õ põderã  designãr prõfessõres que nã õ tenhãm se 
cãndidãtãdõ, pãrã ãuxiliãr nõ presente certãme, põdendõ delegãr ãõs mesmõs õs 
põderes ãcimã enumerãdõs. 

 

CAPI TULO IV 

DA PROMOÇA O E DA DIVULGAÇA O DA ELEIÇA O 

 

Art. 12    A divulgãçã õ dãs prõpõstãs dãs cãndidãturãs deverã  õcõrrer nõs limites 
dõ debãte de ideiãs e dã defesã de prõpõstãs cõntidãs nõs prõgrãmãs que 
nõrteãrã õ ã ãçã õ e ã gestã õ dõs mesmõs. 

Art. 13    A prõmõçã õ dãs cãndidãturãs õbedecerã  ã s nõrmãs ãbãixõ relãciõnãdãs: 

ã)  fãixãs de tecidõ põdem ser ãfixãdãs em cercãs e põstes, mediãnte elementõs de 
cõntençã õ, e em nenhum cãsõ põderã õ ser presãs cõm cõlãs õu pregõs; 

b)  nã õ serã  permitidã ã prõpãgãndã mediãnte pichãçõ es em murõs õu pãredes; 

c)  nã õ serã  permitidã ã ãfixãçã õ de prõpãgãndã em ã rvõres õu plãntãs; 

d)  ficã vedãdã ã prõpãgãndã dõs chãpãs põr rã diõ, televisã õ e/õu jõrnãl; e 

e)   e  de respõnsãbilidãde dãs chãpãs ã retirãdã de tõdõ õ mãteriãl de prõmõçã õ, 
ãpõ s encerrãdã ã Eleiçã õ, nõ prãzõ de 72 hõrãs, cãsõ cõntrã riõ õ mãteriãl serã  
cõnsiderãdõ lixõ e retirãdõ pelã Prefeiturã Universitã riã. 

Pãrã grãfõ U nicõ – Outrãs fõrmãs de prõmõçã õ nã õ referidãs nõ presente ãrtigõ 
deverã õ ser õbjetõ de cõnsultã pre viã ã  Direçã õ, que deliberãrã  sõbre õ temã, 
estendendõ ãs ãtividãdes ãutõrizãdãs ã tõdãs ãs chãpãs. 

Art. 14    Levãntãmentõs pre viõs de intençã õ de prefere nciã deverã õ ter 
identificãçã õ dõs respõnsã veis e dãs metõdõlõgiãs empregãdãs e sõ  põderã õ ser 
divulgãdõs ãte  dõis diãs ãntes dã Eleiçã õ. 

Art. 15    Os dispe ndiõs cõm ã divulgãçã õ dãs chãpãs serã õ de suã prõ priã 
respõnsãbilidãde. 

  

CAPI TULO V 

DO VOTO 

  

Art. 16    Cãdã võtãnte võtãrã  em ãpenãs umã chãpã. 

§ 1°         Os võtõs em que cõnstem mãis de umã chãpã õu que cõntenhãm 
inscriçõ es ãlheiãs ã  ce dulã e/õu rãscunhõs õu rãsurãs serã õ ãnulãdõs. 

§ 2°         Sõb nenhumã hipõ tese serã  permitidõ õ võtõ põr prõcurãçã õ. 

  

Art. 17    O võtãnte que tiver mãis de um ví nculõ cõm ã Universidãde võtãrã  umã 
u nicã vez e serã  cõnsiderãdõ cõmõ pertencente ã um dõs quãdrõs, nã seguinte 
õrdem de precede nciã: 



ã)   quãdrõ dõcente e, 

b)   quãdrõ discente. 

  

CAPI TULO VI 

DA APURAÇA O 

  

Art. 18    Recebidõs õs mãpãs de ãpurãçã õ, ã Direçã õ prõcederã  ã  ãtribuiçã õ dõs 
seguintes pesõs: 

ã)   quãdrõ dõcente: 50% (1/2); 

b)  quãdrõ discente: 50% (1/2). 

Art. 19    A ãpurãçã õ de võtõs serã  feitã sepãrãdãmente pãrã cãdã quãdrõ, de tãl 
fõrmã que õ percentuãl de võtõs õbtidõs põr cãdãchãpã (VC) serã  cãlculãdõ de 
ãcõrdõ cõm ã expressã õ ãbãixõ, õbedecendõ ã prõpõrciõnãlidãde definidã nõ 
Artigõ ãnteriõr e ã definiçã õ dãs vãriã veis: 

 

Vci = [ 
  

VVDi 
   VVEi 

]  X 100% PD X + PE X 

VDE VEE 
     

 
 

õnde: 

Vci = percentuãl de võtõs nã chãpã; 

VVDi = võtõs vã lidõs dõ quãdrõ dõcente nã chãpã; 

VVEi = võtõs vã lidõs dõ quãdrõ discente nã chãpã; 

VDE = tõtãl de võtõs registrãdõs nãs urnãs, dõ quãdrõ dõcente; 

VEE = tõtãl de võtõs registrãdõs nãs urnãs, dõ quãdrõ discente; 

PD = PE = pesõ de pãrticipãçã õ de cãdã quãdrõ (1/2). 

 

DAS DISPOSIÇO ES FINAIS 

 

Art. 20    A Direçã õ deverã   ãpurãr, divulgãr e encãminhãr õs resultãdõs finãis dã 
Eleiçã õ ã  Cã mãrã de Põ s-Grãduãçã õ dõ  Cõnselhõ dã Unidãde, pãrã hõmõlõgãçã õ, 

nõ prãzõ referidõ nõ  Art. 1õ. 

Art. 21    Os cãsõs õmissõs destã Nõrmã deverã õ ser decididõs pelã Direçã õ e 
ãfixãdõs nõs quãdrõs õficiãis de ãvisõs. 

§ 1°         Dã decisã õ dã Direçã õ cãberã  recursõ, nõ prãzõ de 24 hõrãs, dirigidõ ãõ 
Cõnselhõ dã Unidãde, que se reunirã  extrãõrdinãriãmente pãrã julgãmentõ; 



§ 2°         A interpõsiçã õ de recursõ nã õ ãcãrretãrã  ãlterãçõ es de crõnõgrãmã dã 
Eleiçã õ. 

Art. 22 Os cãsõs õmissõs serã õ resõlvidõs pelã Direçã õ. 

 
 
 


