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tlavcndo necessidade de regular e organizaQio e a gestao do processo eleitoral fara os OrgiLrs

Representativos da Universidade Rovuma, por lbrma a garantir o preenchimenlo dos Iugares elegiveis nos

6rgao! colcgiais da Universidade. bem como a liberdade de canditatura e o e\ercicio do direito ao voto

dos candidalos e eleilores respectivamente. no uso das conpetencias que me sao conferidas pelo n.'l, do

aftigo 57, do Estatulo da Universidade Rovuma. aprovado pelo Decreto n" 7r'2019, de l8 de levereiro.

l. E aprovado o Regulamenlo Eleitoral pdrd o. Orgao! Rcprc\cntdtr\o! ila L'niRuvuma, em anexo,
que 6 pane integrantc do prcsenle Despachol

2. O preserne Dcspacho enrra em vigor imedialamentei

de 2019

Prof. Doutor dos Santos
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REGULAMENTO ELEITORAL PARA OS oRGAOS REPRESENTATIVOS DA

UNIROVUMA

CAPiTTILO I

DtsP()st( oF5 cF.R 4ts

Artigo I

(Ambito tle AplicaqSo)

O presente regulamcnto aplica-se ao processo de eleigao dos membros dos 6rpeos

rcprcsentativos da Llnivcrsidade Rovuma. nomeadameile: Conselho Uni!ersitirio (COLIR),

Consclho Acadirrico (CALIR). Consclho das Unidades Orgdnicas (CLIO), c Consclho

Cientilico das Unidades Orgtuicas (ClCLlO).

Art'igo 2

(Principios do Processo Eleitoral)

Na oiganizagio e ges6o do processo eleitoral. e no exeroicio do direito ao !o1o. obcdcccr'-sc-

io os seguintes principios:

a) Lcgalidadc;

b) Ampla pafticipaqeo dos titulares do direito:

c) Elici€ncia e transpar€ncia;

d) Respeito mirluo. igualdade de oporluridades e de lratamento;

e) Celeridade;

1) Justiga e imparcialidade:

g) Boa-lt

Artigo 3

(Capacidade Eleitoral)

1. Sio clcgivcis para mcmbros do COUR, CAUR, CUO. CCU0. os ltncionarios do

lstado na Claneira de Docente Universitiirio, ,{ssistente Universiliilio. L]vcstigador e

Coryo Tdcnico Administrati\,o. \ inculados i UniRo!uma por non]eagio dcfiniti\ a.
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Ndo s5o elegiveis os ausenles em acq6es dc fbrmagdo. comiss6cs dc scrvigos fbra da

instituigao ou em destacamento, por un periodo superior a seis (06) meses-

Os membros da Comissao Eleitoral Central e os mcmbros das Sub-comissircs

eleitorais nio seo elegiveis.

Artigo 4

(DuragSo do Mandato)

A duragdo do Mandato dos 6rg6os Representativos da UniRoluma sdo definidos pelo

Estatuto da UniRovuma e demais regulamentos.

Artigo 5

(Cadernos Eleitorais)

Caber.i.i (omissao llleltoral Central. em coordenalio com a DirecaAo de Recursos

IIumanos. a clabo.aqeo c publicagSo dos cademos eleitorais das Llnidades Orginicas.

rclativos:

Aos Profcssores Auxiliarcs. Associados e Catedriticos com vinculo con a

I niRo\ unri n.r Jrtc du real.zlgru Jas <lciii'ci:

Aos Assistentes e A.ssistenles Estagiirios com r.inculo com a (JniRovuma na data da

lealizagio das eleig6es;

Aos membros do Coryo Tdcnico e Administrativo vinculados i [-]nillor.uma na data

da realizagiro das elei96es.

Dos cadernos eleilorais deve constar os nonlcs conlplctos. dispostos por ordcm

allabitica. indicando a catcgoria e vinculo instituclonal.

Caberii ainda i Comissio F-leitoral Central. cm coordcnagdo com a DirecAio de

I{egisto Acadcmico. a claboraqao c publicagio dos cademos eleitonis relativos ao

corpo discentc vinculado i LlniRovuma na data da realizagio das eleig6es.

lJm eleitor nho podc cstar insc to em mais do que um caderno eleitoral.

A inscrigio nos cademos eleilorais conslitui presunqio da capacidadc dos clcito(cs e.

sorncntc. scrii ilidida medialte documento autentico comprovativo.

2.

")

b)

c)

2.

L

4.

5.

Artigo 6

(Universo Elcitoral)

1. Para el'eito do presente regulamento- considera-se:
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Corpo I)ocente: os Prof'essores na careira de docente universit:irio. os

Assistentcs univcrsitiirios c os Investigadores. alectos i Unidade OrgAnica de

l-lnsino e ll\'estigageo. de acordo conl o registo da Direcqao de Recursos

Humanos.

Corpo de Investigaclores: os f'uncionirios na Carreira de Investigagao

Cientillca. alictos i Liridade Orgiinica de Ensino e hvestigageo. de acordo

com o registo da Direcgeo de Recursos Humanos.

Corpo Tdcnico Administrativo: os filncionrrios eLclivos na liliRovunla e os

dcmais trabalhadorcs nAo docentes e nao invcstigadorcs. afecto d Unidade

Orginica dc F.nsino c Invcstlgaqao. de acordo col'n o registo da DirecgSo de

Reoursos I lumanos.

Corpo Discenle: os esludantes de cursos de (iraduagio e de cursos dc P6s-

Gladuageo matriculados e insc tos na UtliRovuma. de acordo com o regislo

da Direcaio de Regislo Acad€mico.

CAPITI]LO II

\,t [ \,t 1]Ro! FLllciVIltS

Aftigo 7

(!-leieeo para o Consclho [JniYcrsit{rio)

1. Para o Consclho Universitdrio sedo eleitos:

a) Um represertante de directores das Extensa)es da l,hiRovuma

b) Tros rcprcsentantes do co4ro docente:

c) Llm representante do corpo de invesligadores:

d) Dois representantes do coryo discenle:

e) Un1 representanle de directorcs dc 1-aculdades/liscolas da LlniRovuma:

I Llm representante do (iorpo Iicnico Adlninistrativo eleilos de entre

luncionirios do Estaclo pcrtcnccnte al classe.

Artigo 8

(Eleiqio para o Conselho Acad6mico)

l. Para o Conselho Acadimico. scrio clcitos:

Aproradopelo Despachorf 01,GRrLIniRo\uma, 001.1'19. dc l0dcAbrildc20l9
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b)

c)

d)
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a) Dcz doccntes e investigadorcs. rcprcscntantcs das 6rcas cicntificas, clcitos dcntre

Prolissores Catedriiticos, Assooiados, Auxiliares e Assistentes;

Quatro dircctores eleitos pelo Conselho de Directorcs-

Artigo 9

(Eleigio para o Conselho das flnidadcs Organicas)

Para o Conselho das I tnldadcs Orgdnicas scrio clcitos:

a) Dois prolessores eleitos pelo cor!unto dos Professores Catedftiticos. Associados e

Auriliares:

b) Dois Assistentes eleitos pelo conjunto dos Assistenies e Assistentes estagi6rios da

Lnidade Organica:

c) Um membro do Coryo T6cnico Adminislralilo eleito pelo coniunto dos rrembros

do Corpo T€cnico Administrativo da Unidade Orgiinica;

.11 I m r.prc.entant< J" C.,rp" Di.ient<:

Caso nio exislam Prol'essores Catedriticos. Associados e Auxiliares os scus luparcs

seftio preenchidos pelos Assislentes.

Artigo 10

(ElciQao para o Consclho Cicntifico das Unidadcs Orgenicas)

Para o Conselho Cientifico clas []nidaclcs OrgAnicas serio eleitos:

a) Quatro Profcssorcs clcitos pclo conjunto dos Profcssorcs Catcdrdticos. Associados

c Auxiliarcs dc cada I)cJrartamcnto/Curso da Unidadc Orgdnica

b) Dois -,\ssistentes eleitos pelo conjunto dos Assistentes e Assistcntcs cstagi6rios dc

cada DcpatamcntolCurso da tJnidadc Orgdnica.

Caso n5o existam Professores Catedftiticos. Associados e Auxiliares numa ljnidadc

Orginica, os lugares desles serSo preenchidos pelos Assistenles.

b)

1.

2.

1.

2.

CA?ITULO III

PROCESSO ELEITORAL

Artigo I I

(Inicio c Tcrmo do Proccsso Eleitoral)
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2.

4.

3.

2.

1.

1. O processo eleitoral para rnembros do Conselho Universitiirio e Conselho Acadcmrco

oomega com a nomeaqao das Comissdes []eitorais e lermina com a homologJqao

expressa do resultado pclo Rcitor da UniRor uma.

O proccsso clcitoral pala menbros do Conselho das l-Inidades Organicas e o Consclho

Clientifico das Uridades Orgerlicas comega com a nomcaqdo das Comiss6es Elcitorais

pelos respectivos directores e termina com a homologaqeo expressa dos resultados

pelo director di Unidade Orginica.

As Comiss6es Ileilorais cessam as suas funqa)cs na mcsma ocasiam, mcdiantc a

declaragio expressa do Rcitor ou do I)ircctor. conlbmle a lbma de nomeagSo.

O Calendiirio Eleitoral ser6 dcfinldo por despacho do Reilor sob proposla da

Comisseo Eleitoral Central.

Artigo 12

(Dirccq5o do Processo)

A direcqao geral do processo eleitoral na IJniRovurna d assegurada por urna Cornissao

Lleitoral Cen[al, nomeada pekr Rcitor.

A Comissao Eleitoral Ccntral c composta por seis pessoas cuja composiqao devere

reflcctir a reprcscotatividade geogrrfica.

A Comissio Elcitoral Centnl enlolveri os serviqos da l]nidade Orgiinica dc nrodo a

asscgurar a participaqeo massiYa dos titulares do direito a voto no proccsso-

Artigo 13

(Competoncia da Comissao Eleitoral Central)

l . Corrpctc i Comissdo eitoral Central:

a) Organizar. orientar, dirigir e controlar o processo de recepgao. an6lisc da

confornridadc das candidaturas e sua publica!Ao;

b) \l"rc"- drtr.. hor., e lnc.rr. J< r,'ra{i,':

c) Oricntar a dirccgAo do suliigio:

d) Indicar as rresas de voto;

e) Ei'ectuar a contagem dc votos c proclamar os resultados:

t rs9
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llfectuar o preenchimento de fichas. claboraqdo de actas e relat6iio linal sobre o

proccsso eleitoral a serem oonclusos ao Reitor dentro dc Sctcnta c duas (72) horas

cpi5 o en((ncmerrl', J,, frr,'(e.{' Jc !old(io.

Artigo l'l

(Sub- ComissSo Elcitoral)

Em cada Extcnseo da llnivcrsidade. l'aculdades. [scolas e Institutos Superiores da

UniRovuma existirii uma Suh Comissdo lilcitoral. conposta por hes pessoas.

nomeadas pelo director da rcspcctiva Llnidade Organica.

Compete i Sub-Comissio eleitoral dirigir c organjzal o plocesso eleitoral a ni!el d.r

Extensio da L'nivcrsidadc. I-aculdadc. llscolas e InstitLrtos Superiores.

1.

1.

Artigo 15

(Compct0ncia da Sub-Comisseo Eleitoral)

1. Conrpete i Sub Comisseo Fllcitorall

a) Organizar, orientar. dirigir c controlar o proccsso de recepqeo. an,lise da

conlbmidade das candidaturas e sua publicagdo a nivel das Uridades Orginicas

da UniRovuma:

b) Indioar as mcsas dc votos e a rcspectiva composiqio a nivel da Unidade Orglnica:

c) Monibrar o proccsso dc contagem de Yolos e proclamar os resultados pcrciris a

nivel da (Jnidadc Orginica;

d) Submeter A Comissdo Fllcitoral Central as actas e relat6rios do processo eleitoral

das llxtcnsOcs da Universidide. Fasulclade. Escolas c lnstitutos Supcriorcs. dclltro

dc vintc c quatro horas ap6s o encerramcnto do processo de votaqSo.

Artigo 16

(Xlcsas dc Voto)

A Sub-Comissio Elcitoral,l(lomlssao Central Ileitoral design d as

cujl composiEdo dependeri da prcvisio do nLimero de eleitores

abrangido. a quem compete:

mesas de voto.

em cada sector

Aprovado pelo Despacho n' 0l,CRluniRovunrd 001 l /19. de l0 de Abril de2019
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a) Recensear eleitores e orienlii-los no processo de preenchimento de bolctins e mr

dep6sito de votos na respectiva un1a:

b) Proceder i conlagem de !olos. separando-os segundo a preltr€ncia dos eleitores:

c) Rcgistar os resultados em lichas pr6-concebidas e verificar a conlbrmidade dos

votos exprcssos com as Iistas dos cadernos eleitorais;

dJ liomecer i Sub-(lomissAo Ele itoral,'Comissio Central Eleiloral as actas dos

r'esultados parciais dcpois dc assinadas pelos seus membros:

2. O mandato da mesa de contagcm dc votos tcrmina com a entrega da acta e ficha de

resultados. devidamente assinadas, podendo ser ci'Emada a esclarecer sobrc aspcctos

relacionados com o processo no seu seclor de acluaqeo.

irtigo l7

(Actas c fichas do processo eleitoral)

1. As actas e fichas do proccsso clcitoral constltucm accrvo do Sccrctariado txccutivo

dos 6r'g5os Colegiais da Ll'riRovurrla.

2. Clonsideram-se actas e llchas do processo eleitolal as plodrLzidas pelas Comissoes

Illeitorais e pelas nresas de voto.

l. Os boletins de voto preenchidos e os nio preenchidos manter-se-eo em seguranqa ald

i honrologagio dos resultados.

Artigo l8
(Natureza da candidat'ura)

l. A candidatura i individual c voluntdria.

2. A candidatura consistc na aprcscntaQeo dc um rcqucrimcnto de manileslagio de

intcrcssc cm sc candidatar para o cfcito. acompanhado dc dados biogrillicos do

candidato.

l. Para eleitos do presente

scguintcs:

regullmento. entende-se por dados biogrilicos os

a) Nome cotnpleto;

b) Data de nacimento;

c) tlltimo grau acadimico c.

d) Iiesumo do curriculo profissional.

Artigo 19

Aprolado peb Despacho n'' 0l lcRithiRovunia, 001.1 ,'19. de l0 de Abril de 2019
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1.

(Forma de candidatura)

A candidatura d submetida d Comissdo Fllcitoral Ccntral ou Sub-Comiss.io

Elcitoral consoantc o tipo dc clciqeo, cm dois cxemplares originais. no prazo

por esta estabelecido.

A lista de calldidalos seri afi\ada em lugares de estilo.

O disposto no nimero aiterior nio impede que o candidato, por sua conta,

publicite a sua candidatun em virios locais e lbrmas.

2.

Artigo 20

(Campanha Eleitoral)

Sem prejuiTo dos valores e principios da LniRoluma. d permitida a realizagdo de

campanhas eleitorais ald unl (01) dia anles da \otagio.

No periodo reservado para a carnpanha eleiloral. os candidatos podem realizar sessdes

de esclarecimentos. delendo para tal propor a marcagao das respectivas datas c a

resena do local junto da Comissio []eitolal ou SlLb-Conlissao, ap6s a accltaQao da

candidatum.

A rcde intenla de comunicag6es da l-IniRovuma podc ser utilizada para a divulgaglio

das actividades de campanha cleitoral. scndo cada candidato responsir.el pelos

conteridos que disponibilizar.

Artigo 2l

(C6digo de conduta durantc a campanha eleitoral)

Durante o proccsso clcitoral o candldato deve obsenar cntrc outras as scglrintcs rcgras

de conduta:

Respeitar a dignidade dos outros candidalos:

Nao retirar ou sobrepor panfletos dos candidalos e colocar os seus;

A organizagio da oampanha nio devc scr cnl dctrincnto dos outros candidatos ct'n

tennos de hoia. espago e conleido.

I\(nrdr-.< J( qJ i\qltc. d"ro. d( co.rr.f(io.

l]ma scmana dcpois do proccsso clcitoral. cada candidato i rcsponsii\,cl dc rctirir os

panfletos colados nos espagos p[Lblicos.

2.

1.

1.

a)

b)

c)

d)

2.

AFovado pelo Despacho n' 01 /GR/uniRolum, 001.1 /19, de l0 de Abril de 2019

8



2.

1.

1.

3. A ndo observAncia do disposto no imero anterior, tomar6 o candidato inelegivel no

pleito eleitoral seguinte.

CAPiTULO Iv
DA VOTACAO, CONTAGEM DE VOTOS E PROCLAMACAO DE RESLILTADOS

Artigo 22

(Marcagio de data para a volaqeo)

Clompete i Conissao Eleitoral Clentral em coordenagAo com as Sub-Comissars a

rnarcaqao da data para o acto de !otag5o. a ter lugar no decuNo do prazo estabelecido

pelo calcndiirio eleitoral.

A data. hora c local dc lotaqAo dcvereo ser romados pirblicos com antcceddncia

millin1a de circo (5) dias. auavds dos meios possiveis de publicidade.

A data de voulao seri a mesma em todas as Unidades Orgallicas da UniRovun]a.

Artigo 23

(Local da votagio)

A votagao para membros dos 6rgios represeniati\!s realizar-se-ii na UniRovuma. em

Iocais a serem indicados pela Comissao Elcitoral Ccntral ou Sub Comissio Flleitoral

consoaulte o lipo de eleigAo.

(J local da votaqao dcvcrd asscgurar a rcalizaqdo normal c cficaz do processo.

'l6m accsso ao local dc votaqao os mcrnbros da Conrissio I.llcitoral. da mesa de rrrtos

e os constantes do cademo eleitoml. sendo estes iltimos 11o rnomento da votaqao.

Considcra sc monlcnto da votaQao o quc dccorrc do lclantamento do boleiim de \'oto

atc ao scu dcp6sito na urna-

Os rcprcscntantcs dos Dircctores de Exlemao e dos Directores de faculdades,/[scolas

no COLIR. bcm como os quatro represenlantes dos direclores no CAUR sefio eleilos

no decurso do Conselho de Direotores.

2.

3.

4.

5.

Artigo 2,1

(VotaSeo)

1. A votagao 6 individual e secreta.

Aprolado pclo Dcspacho n' 0l rCR,tjniRovumr 001.1 rl9. dc l0 dc Abril de 2019
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4.

6.

2.

).

10

E adnlissivel a \,otagao por intcrmidio de um mandatiirio com procumtio que indique

exprcssamcnte lal poder;

No acto de volaqao. o mandatario elltregard i mesa de \oto a procuragao que

confrontare com o caderno clcitoral. fazeldo a respectiva anotaqao.

A mesa dc votos distribrirA para cada eleilor. antes do inicio da votaQao, o boletim de

voto conccbido para o efeito.

O eleitor assinalarii com u1n X ou + dentro do espago rescnado para o candidato ou

candidatos da sua pret'erencia. de acordo com o nimcro de vagas para cada grupo de

elcgivcis.

llma vcz cxercido o direilo de voto, o bolctinr serii dobrado e depositado na rcspcctiva

urna.

,\rt'igo 25

(Qualidade de Voto)

1 Quanto i cficiicia. o voto poderi ser villido. cm branco ou nulo.

2. Considela-se vrilido o voto que 1br cxpresso corecEtnente e nio lor rcclarnado.

l- Voto em br'anco € aquclc quc nao for enderelado a qualqucr candidato. por auseflci.j

de qualquer sinal no local rcscrr,ado para o efeito.

,1. A abstengao d a nao compardncia dos eleilores ao acto dc votaqAo.

5. Para ei'eilos de rcsultado final. todos os votos exorcssos scrao contabilizados.

Artigo 26

(Nulidade de voto)

O volo serii nulo cm qualquer uma das seguintcs circunsldncias:

a) Se o sinal dc votagao lbr poslo lbra do local indicado;

b) Sc o sinal de votaqao fbr posto crn mais candidabs do quc o nirmero de vagas

disponivcis.

c) Se o sinal de votaQeo fbr diferente ao exp.esso no no 5. do Aftigo 25 do presente

Regulamenb.

k" "",
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Artigo 27

(Contagem de Votos)

lindo o periodo dc votagao. a mesa procederi a contagcm dc votos.

Terminada a contagem. latrgar-se-ao os dados na ficha apropriada a respceli\.i

contagem.

Finda a contagen. conlionlar-se-i o n[unero de vok)s expLessos c o de presengas na

mesa de votagio, segundo o cademo eleitoral.

Achando se a conlbnnidade. langai-se-eo os dados na ficha pr6pria e lavrar-sc-ii a

rcspcctiva acta c entregue a Comissio Filcitoral Central devidamerlte assinada pelos

mcmbros.

Artigo 28

( puramento de vencedor)

(lonsidcrar-sc-ao vcnccdorcs os candidatos quc obtivcrenr o maior nirmero de rotos

validamcnte expressos enr relaq.io is vagas concorridas.

Nos casos em que o n[mero de vagas d superior a uma. considerat-se-io vencedoLes

os candidatos que ti\,crcm maior nfmcro dc votos validamcntc cxpressos. obedecendo

o sistcma de representatividade gcogrlifica.

CA}iTULO V

RECURSO

Artigo 29

(Fundamentos)

Qualquer candidato poderii impugnar o escrutinio com base na violagao das presentes

nonnas de que telha conduzido ii lalsidade dos resultados da votagio.

O calldidato apresenta a sua reclamaqeo sobre as irregularidades do Processo eleitoral.

junto d comisseo Eleitoral (lcntral dcntro dc vintc c quatro (24) horas.

O Rcquercntc. dcntro dc quarcnta c oito (48) horas apos a publicag:io dos resullados.

articular6 os firndamentos de facto e de direito, aprcsentar6 as provas e termi[ard

1.

2.

4.

1.

2.

3.

1.

t*rt*9
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4.

5.

um pedido de declaragdo de nulidade ou arlula(do do cscrutinio cm todas as mcsas dc

voto ou naquclas quc tcnham rcgistado os factos aleSados

N5o se colformando com a deciseo da comisseo clcitoral centfal o candidalo poderii

recorier ao Reitor dettro de quarenta e oito (,18) horas apos a notiiicaqio.

O Iiequerimenlo d dirigiclo ao Reitor que decidiri no prazo dc quarenta e oito (,18)

horas.

CAPiTULO VI

DrsPosrcoEs FINAIS

Artigo 30

(Posse dos mcmbros elcitos)

Os nrcnrbros eleilos tornam posse na priniein sessSo pleniria dos rcspcctivos orgios

colegiais.

Artigo 3l

(l\todelos l'rocessuais)

Constitucm jrartc integrantc do prcscntc rcgulamento os seguintes modelos de docurnentos:

a) Caderno Eleitonl;

b) Bolelitn de volo:

o) Edital;

d) Acla do processo eleitoral.

Artigo 32

(Drividas e Casos Omissos)

A Comissdo Eleitoral Central rcsolver6 as dfvidas e os casos omissos suscitados na

interyrctageo e aplicagao do presente regulamento.

tr*t"9
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Artigo j3

(Disposiqiies Transit6rias)

,A16 a oriagao das l]nidades Orgiinicas e nomeagio dos respeclivos lilulares.

transitoriamente. as Sub-Conrissiles eleitorais seriio designadas pela Comissiir

Eleitoral Central.

Transitoriamente, nas prin1eiras eleiqbes serao considerados os prazos delinidos io
respectivo caiendiirio eleitoral.

2.

1.

4.!9.vd.
t'u4I-a,
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