
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

COMISSÃO DE CONSULTA PRÉVIA - CCP

ATO COMPLEMENTAR CCP n. 01/2022

Retificação 01 ao edital n. 01/2022 – CCP da consulta prévia para escolha
do Reitor e Vice-Reitor da Universidade Federal do Amapá, quadriênio

2022-2026.

A  presidente  da  comissão  de  consulta  prévia,  nomeada  pela  portaria  n.
0811/2022 – UNIFAP, no uso de suas atribuições, torna pública a presente
retificação do edital n. 0811/2022 – CCP, publicado no dia 10 de junho de
2022, que passa a vigorar com a seguinte redação.

Onde se lê:

Art. 6º. As inscrições deverão ser realizadas sob a forma de chapas constando
os nomes do candidato à Reitor e do candidato a Vice-Reitor, encaminhadas à
CCP através do Protocolo Geral desta IFES, nos dias 02 de julho e 04 de julho
de 2022, no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h.

Leia-se: 

Art. 6º. As inscrições deverão ser realizadas sob a forma de chapas constando
os nomes do candidato à Reitor e do candidato a Vice-Reitor, encaminhadas à
CCP através do Protocolo Geral desta IFES, nos dias 04 de julho e 05 de julho
de 2022, no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h.

Onde se lê:

Art.  7º.  O requerimento  de inscrição deverá conter  o  nome do candidato a
Reitor e do Vice a ele vinculado, bem como os nomes e pseudônimos a serem
usados em campanha e na urna eletrônica. Os candidatos a Reitor e a Vice-
Reitor, no ato da inscrição, deverão apresentar obrigatoriamente:

Leia-se: 

Art.  7º.  O requerimento  de inscrição deverá conter  o  nome do candidato a
Reitor e do Vice a ele vinculado, bem como os nomes e pseudônimos a serem
usados em campanha e na cédula de votação. Os candidatos a Reitor e a Vice-
Reitor, no ato da inscrição, deverão apresentar obrigatoriamente:
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Onde se lê:

Art. 7º (...)

IV. Termo de Compromisso para apresentar, na data de 20 de julho de 2022, o
seu livro de registro de doações e um demonstrativo de prestação de contas de
suas campanhas, incluindo todas as receitas e despesas;

Leia-se: 

Art. 7º (...)

IV. Termo de Compromisso para apresentar, na data de 15 de julho de 2022, o
seu livro de registro de doações e um demonstrativo de prestação de contas de
suas campanhas, incluindo todas as receitas e despesas;

Onde se lê:

Art.  9º.  A  Comissão  de  Consulta  Prévia  analisará  e  publicará  a  lista  de
candidaturas aptas ou não a concorrer no dia 05 de julho de 2022, data em que
também se iniciam as campanhas eleitorais. Os recursos às indeferições de
candidatura  deverão  ser  impetrados  no  dia  06  de  julho  de  2022  junto  ao
Protocolo  Geral  desta  IFES,  em  seu  horário  de  funcionamento  e  serão
apreciados no dia 07 julho de 2022. 
Art. 10. A lista final dos candidatos será divulgada no dia 07 de julho de 2022.

Leia-se: 

Art.  9º.  A  Comissão  de  Consulta  Prévia  analisará  e  publicará  a  lista  de
candidaturas aptas ou não a concorrer no dia 05 de julho de 2022,  após o
horário das 18 horas, data em que também se iniciam as campanhas eleitorais.
Os recursos às indeferições de candidatura deverão ser impetrados no dia 06
de julho de 2022, no horário das 08 às 12 horas e das 14 às 18 horas, junto ao
Protocolo  Geral  desta  IFES,  em  seu  horário  de  funcionamento  e  serão
apreciados no mesmo dia 06 julho de 2022, após o horário das 18 horas.
Art. 10. A lista final dos candidatos será divulgada no dia 06 de julho de 2022,
após o horário das 18 horas.
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Onde se lê:

Art. 18. Após a realização do pleito, é de responsabilidade dos candidatos a
retirada do material de campanha dos espaços internos da Universidade, até o
dia 31 de Julho de 2022.

Leia-se: 

Art. 18. Após a realização do pleito, é de responsabilidade dos candidatos a
retirada do material de campanha dos espaços internos da Universidade, até o
dia 15 de Julho de 2022.

Onde se lê:

Art. 29. Será permitido voto em trânsito de Servidores em todos os Campi da
UNIFAP, desde que comunicado à Comissão de Consulta  Prévia (CCP) no
prazo máximo de até 04 dias após a divulgação da lista de votantes.

Leia-se: 

Art. 29. Será permitido voto em trânsito de Servidores e discentes em todos os
Campi da UNIFAP, desde que comunicado à Comissão de Consulta Prévia
(CCP) nos dias 04 e 05 de julho de 2022 através de requerimento endereçado
à comissão de consulta prévia por meio do e-mail: ccpunifap@unifap.br.
Parágrafo  único.  O requerimento  deve conter  nome completo,  categoria  de
votação, CPF, campi de origem e campi escolhido para o voto em trânsito.

Onde se lê:

Art.  42.  Considerar-se-ão  válidos  apenas  os  votos  dados  a  candidatos
regularmente inscritos no pleito, devendo ser anulados, para todos os efeitos,
aqueles que: 
I. constem para candidato que tenha renunciado à candidaturas. 
II. que venha a perecer antes do pleito.

Leia-se: 
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Art.  42.  Considerar-se-ão  válidos  apenas  os  votos  dados  a  candidatos
regularmente inscritos no pleito, devendo ser anulados, para todos os efeitos,
aqueles que:
I. estejam rasurados;
II. contenham qualquer tipo de marcação que possa identificar o votante;
III.  sejam atribuídos  em quantidade  superior  ao  número  de  vagas  para  os
cargos/funções descritos nos incisos III,  do Art.  1º da Resolução CONSU n.
12/2018, de 16/04/2018;
IV. constem para candidato que tenha renunciado à candidatura, ou que venha
a perecer antes do pleito;
V. figurem em cédulas que não apresentem autenticação da Mesa Receptora
e/ou não correspondam ao modelo oficial adotado no pleito.

Onde se lê:

Art.  43.  A  consulta  à  comunidade  acadêmica  se  dará  através  de  urnas
eletrônicas, dispostas nas diversas seções e no final do período de votação, às
21h, a Comissão Escrutinadora deverá fazer a apuração e a totalização dos
votos de todas as urnas, considerando os seguintes procedimentos: 
I. contabilizar o número total de votos válidos que as diferentes categorias de
votantes atribuíram a cada chapa; 
II. aplicar a fórmula para cálculo do Resultado por Candidato (RC), o peso do
voto será paritário, de forma que cada categoria represente 1/3 (um terço) dos
votos, calculado sobre o número de votantes habilitados em cada segmento e
em conformidade à seguinte fórmula e sua respectiva legenda:

Leia-se: 

Art.  43.  Na  consulta  à  comunidade  acadêmica  admitir-se-á  que  a  votação
ocorrerá por meio de cédulas que serão coletadas por meio de urnas manuais
(de lona), dispostas em diversas seções.
§ 1º Será considerada nula a urna que:
I. Apresentar sinais evidentes de violação;
II.  Não  estiver  acompanhada  da  Ata  e  da  lista  de  comparecimento  dos
eleitores;
III.  Apresentar  número de votos  superior  ao  constante  na lista  de  votação,
excetuando‐se os casos de voto em separado.
§  2º  A  urna  considerada  nula  será  lacrada  e  guardada  para  efeito  de
julgamento de recursos, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data
da divulgação do resultado da Consulta Prévia.
§ 3º No final do período de votação, às 21h, a Comissão Escrutinadora deverá
fazer a apuração e a totalização dos votos de todas as urnas, considerando os
seguintes procedimentos:
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I. contabilizar o número total de votos válidos que as diferentes categorias de
votantes atribuíram a cada chapa;
II. aplicar a fórmula para cálculo do Resultado por Candidato (RC), o peso do
voto será paritário, de forma que cada categoria represente 1/3 (um terço) dos
votos, calculado sobre o número de votantes habilitados em cada segmento e
em conformidade à seguinte fórmula e sua respectiva legenda:

§  4º Para  efeito  de  cômputo  do  resultado  obtido  pelo  candidato,  serão
consideradas até 2 (duas) casas decimais.
§ 5º Após a finalização do processo de apuração e totalização dos votos, a
Comissão  Escrutinadora  deverá  lavrar  as  Atas  concernentes  aos  pleitos
realizados.
§ 6º O resultado dos procedimentos referidos nos incisos I e II  deste Artigo
deverá ser publicado em ordem decrescente dos votos totalizados para cada
candidato.
§ 7º Encerrada a apuração e totalização dos votos, a Comissão responsável
pela  condução  do  pleito  deverá  encaminhar  oficialmente  ao  CONSU,  o
resultado do processo de votação, apresentando lista nominal dos candidatos,
em  ordem  decrescente  do  RC  alcançado.

Onde se lê:

Art.  44.  Concluído  o  Processo  de  Consulta  Prévia  e  do  julgamento  dos
recursos, a CCP terá até 10 de agosto de 2022 para encaminhar, através de
Relatório Circunstanciado de Atividades, o Resultado Final, ao CONSU, que se
instalará como colégio eleitoral  e  elaborará a lista  tríplice a ser enviada ao
Ministério da Educação.

Leia-se: 

Art.  44.  Concluído  o  Processo  de  Consulta  Prévia  e  do  julgamento  dos
recursos, a CCP terá até  18 de julho de 2022 para encaminhar, através de
Relatório Circunstanciado de Atividades, o Resultado Final, ao CONSU, que se
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instalará como colégio eleitoral  e  elaborará a lista  tríplice a ser enviada ao
Ministério da Educação.

Onde se lê:

Art. 48. Este Edital entra em vigor na data da sua aprovação pela Reunião da
Comissão de Consulta Prévia, do dia 10 de junho de 2022, ficando revogadas
as disposições contrárias.

Leia-se: 

Art. 48. Este Edital entra em vigor na data da sua publicação.

Onde se lê:

(Anexo I)

Evento Data
Publicação do Edital 10 de Junho de 2022
Inscrições Chapas 02 e 04 de Julho de 2022

Publicação das candidaturas aptas
ou indeferidas

05 de Julho de 2022.

Recurso contra indeferimentos de
candidatura

06 de Julho de 2022

Apreciação dos recursos pela
Comissão

07 de Julho de 2022

Publicação da lista final de
candidaturas aptas

07 de Julho de 2022

Campanha e Debates 05 a 12 de Julho de 2022
Divulgação das Seções de Votação 02 de Julho de 2022

CONSULTA PRÉVIA 13 de Julho de 2022
RESULTADO DA CONSULTA 13 à 14 de Julho de 2022

Recurso do Resultado da Consulta 15 a 18 de Julho de 2022
Julgamento dos Recursos e

Divulgação RESULTADO FINAL
19 e 20 de Julho de 2022

Submissão dos Resultados ao
CONSU

Até 10 de Agosto de 2022

Leia-se: 
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(Anexo I)

Evento Data
Publicação do Edital 10 de junho de 2022

Divulgação das Seções de
Votação

02 de julho de 2022

Inscrições Chapas 04 e 05 de julho de 2022 de 08:00
às 12:00 e 14:00 às 18:00.

Publicação das candidaturas
aptas ou indeferidas

05 de julho de 2022 após as 18
horas.

Campanha e Debates 05 a 12 de julho de 2022
Recurso contra indeferimentos

de candidatura
06 de julho de 2022, de 08:00 às

12:00 e 14:00 às 18:00.
Apreciação dos recursos contra
indeferimentos de candidatura

06 de julho de 2022 após as 18
horas.

Publicação da lista final de
candidaturas aptas

06 de julho de 2022 após as 18
horas.

CONSULTA PRÉVIA 13 de julho de 2022
RESULTADO DA CONSULTA 13 de julho de 2022, após

encerramento da apuração.
Recurso do Resultado da

Consulta
14 de julho de 2022, de 08:00 às

12:00 e 14:00 às 18:00. 
Julgamento dos Recursos e
Divulgação RESULTADO

FINAL

 Até 15 de julho de 2022

Submissão dos Resultados ao
CONSU

Até 18 de julho de 2022

Onde se lê:

(Anexo III)

Declaramos,  ainda,  ter  pleno  conhecimento  do  Art.  40  da  Resolução  nº
012/2018-CONSU/UNIFAP,  que  estipula  que  os  candidatos  deverão
encaminhar  declaração  de  origem  dos  recursos  e  gastos  efetivados  na
campanha, em até 5 (cinco) dias úteis após a apuração dos votos, razão pela
qual nos comprometemos a apresentar, na data de 20 de julho de 2022, o livro
de  registro  de  doações  e  demonstrativo  de  prestação  de  contas  de  nossa
campanha, incluindo todas as receitas e despesas, que serão incorporados ao
Relatório que a CCP encaminhará ao CONSU.
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Leia-se: 

(Anexo III)

Declaramos,  ainda,  ter  pleno  conhecimento  do  Art.  40  da  Resolução  nº
012/2018-CONSU/UNIFAP,  que  estipula  que  os  candidatos  deverão
encaminhar  declaração  de  origem  dos  recursos  e  gastos  efetivados  na
campanha, em até  2 (dois) dias úteis após a apuração dos votos, razão pela
qual nos comprometemos a apresentar, na data de 15 de julho de 2022, o livro
de  registro  de  doações  e  demonstrativo  de  prestação  de  contas  de  nossa
campanha, incluindo todas as receitas e despesas, que serão incorporados ao
Relatório que a CCP encaminhará ao CONSU.

Macapá, 21 de junho de 2022

Maria Lúcia Teixeira Borges
Presidente da comissão de consulta prévia

 Portaria n. 0811/2022 - UNIFAP


