
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 
Conselho Universitário 

RESOLUÇÃO Consuni n.° 01/2015 

ESTABELECE O REGIMENTO 
ELEITORAL PARA ELEIÇÃO DE 
REPRESENTANTES DOCENTES NO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO. 

0 Conselho Universitário aprovou e eu, seu Presidente, homologo a seguinte 
RESOLUÇÃO 

Art. 1.° Este Regimento regula o processo eleitoral para eleição de 3 (três) representantes 
docentes junto ao Conselho Universitário (Consuni), com mandato de 2 (dois) anos, para as 
seguintes categorias do Plano de Carreira: 

1 - uma vaga para representante das categorias auxiliar e assistente; 
II - uma vaga para representante da categoria adjunto; 
III - uma vaga para representante da categoria titular. 
Parágrafo Único. Cada vaga é composta por uma representação titular e sua suplência. 
Art. 2.° São elegíveis os professores lotados regularmente nos centros e campi que atendam os 

seguintes requisitos: 
a) integrar o Plano de Carreira Docente da UCS; 
b) ter, no mínimo, 5 (cinco) anos de exercício de magistério superior na Instituição; 
c) ter a inscrição homologada perante a Comissão Eleitoral. 
Art. 3.° São eleitores os professores que integram o Plano de Carreira Docente da UCS. 
Parágrafo Único. Cada eleitor votará na categoria a qual pertence, conforme Art. 1.°. 
Art. 4.° O candidato que receber o maior número de votos válidos será o titular para sua 

categoria e o segundo mais votado será, automaticamente, o suplente. 
Art. 5.° Na apuração dos resultados serão computados os votos brancos e nulos, que não 

poderão exceder o percentual de 50% em relação aos votos válidos para cada categoria de 
representação docente. 

Parágrafo Único. Na hipótese dos votos brancos e nulos igualarem ou excederem 50% em 
relação aos votos válidos, haverá nova eleição para a respectiva categoria. 
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Art. 6.° O Presidente do Conselho Universitário publicará o Edital de Eleição, no qual estarão 
definidos os prazos de inscrição, de homologação das inscrições, o período de votação, de apuração 
e a data de publicação dos resultados. 

Art. 7.° Homologado o resultado do processo eleitoral, os professores eleitos serão 
empossados como Conselheiros do Consuni. 

Art. 8.° Haverá uma Comissão eleitoral responsável pelo processo de eleição indicado no Art. 
1.°, nomeada pelo Consuni e composta por 8 (oito) membros. 

§1.° A Comissão Eleitoral elegerá sua mesa-diretora composta por: 
a) um presidente; 
b) um vice-presidente; 
c) um secretário. 
§2.° A Comissão Eleitoral poderá solicitar auxílio de outros colaboradores da Instituição 

durante o processo eleitoral, com vistas ao bom andamento dos trabalhos. 
§ 3.° Compete à Comissão Eleitoral: 
I - coordenar todo processo, especialmente : 
a) receber, homologar e divulgar as candidaturas; 
b) divulgar com antecedência de três dias das eleições a nominata dos eleitores; 
c) cumprir o cronograma previsto no Edital; 
d) gerenciar o processo logístico e operacional. 
II - assegurar o cumprimento de todas as normas previstas neste Regimento e no Edital. 
Art. 9.° Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 
Art. 10. O presente Regimento revoga os anteriores relacionados à representação docente no 

Consuni. 
Sala das Sessões do Conselho Universitário da Universidade de Caxias do Sul, aos dois dias 

de abril de dois mil e quinze. 
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