
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

 INSTITUTO DE MACROMOLÉCULAS PROFESSORA ELOISA MANO 

 CONSULTA FACULTATIVA À COMUNIDADE PARA DESIGNAÇÃO DO 
 COORDENADOR E VICE-COORDENADOR DE PÓS-GRADUAÇÃO PELO 

 DIRETOR DO IMA 

 Será  realizada  uma  consulta  à  Comunidade  do  Instituto  de  Macromoléculas, 

 como  parte  do  processo  de  escolha  do  Coordenador  e  Vice-Coordenador  de 

 Pós-Graduação do IMA que assumirá o mandato para o biênio 2022 / 2024. 

 A  partir  dos  resultados  desta  Consulta,  a  Diretora  fará  a  indicação  do 

 Coordenador  e  Vice-Coordenador  de  Pós-Graduação.  A  Diretora  poderá  designar  o 

 Coordenador  e  o  Vice-Coordenador  de  Pós-Graduação  entre  os  nomes  indicados.  O 

 Conselho  Deliberativo  do  IMA,  CODIMA,  em  Reunião  Ordinária  no  dia  23  de  novembro 

 de  2021,  designou  uma  Comissão  de  Consulta  para  a  Coordenação  de 

 Pós-Graduação,  que  elaborará  as  normas,  procedimentos  e  coordenará  a  consulta  à 

 Comunidade  do  IMA.  Esta  Comissão  foi  constituída  pelos  Professores  Alexandre 

 Carneiro  Silvino,  Gisele  Cristina  Valle  Iulianelli,  Lívia  Rodrigues  Menezes;  pelos 

 pós-graduandos  Bruno  Rodrigues  Cancela  e  Lucas  Galhardo  Pimenta  Tienne;  e  das 

 Servidoras Mariana Amorim de Almeida e Juliana Oliveira Pereira. 

 Competências e atribuições da comissão de consulta: 

 Caberá à Comissão de consulta as etapas destacadas a seguir: 

 1)  Elaborar  todo  o  processo  eleitoral,  o  calendário  e  as  normas  que  serão 

 enviadas  para  apreciação  e  aprovação  pelo  Conselho  Deliberativo  do  IMA 

 (CODIMA); 

 2)  Homologar e divulgar o Colégio Eleitoral e as chapas inscritas; 

 3)  Primar pelo cumprimento dos critérios da eleição estabelecidos; 

 4)  Elaborar e organizar o processo de votação; 

 5)  Realizar a apuração dos votos e divulgar o resultado da consulta. 



 A Comissão de Consulta aprovou por unanimidade o seguinte cronograma: 

 1) Período de Inscrição das chapas: 02/12 a 03/12/2021; 

 2) Apresentação das chapas por vídeo: 06/12 a 08/12/2021; 

 3) Videoconferência de dúvidas e questionamentos às chapas: 07/12/2021 

 4) Processo de Consulta: 08 e 09/12/2021; 

 5) Resultado da Consulta: 09/12/2021. 

 O Colégio Eleitoral será constituído por: 

 1-  Os  professores  lotados  no  IMA  (capítulo  III  artigo  11  e  §  1º  do  novo 

 regulamento  da  Pós-Graduação)**,  os  professores  eméritos  e  colaboradores 

 voluntários do IMA; 

 2-  Os técnico-administrativos do IMA; 

 3-  Os  pós-graduandos  do  Programa  de  Pós-Graduação  stricto  sensu  em  Ciência 

 e Tecnologia de Polímeros, com matrícula ativa. 

 Obs: Não será permitido voto em trânsito e nem por procuração 

 **”§  1º  O  Coordenador  será  designado  pelo  Diretor  do  IMA  para  mandato  de  dois  (02) 
 anos,  baseado  em  lista  tríplice  elaborada  a  par�r  de  consulta  ao  corpo  social  do  IMA 
 (cons�tuído  por  professores  lotados  no  IMA,  os  discentes  de  pós-graduação 
 regularmente  matriculados  no  programa  de  pós-graduação  e  os  funcionários 
 técnico-administra�vos)”. 

 A Comissão de Consulta solicitou: 

 - À Secretaria de Pós-Graduação a lista de discentes regularmente matriculados até 

 03/12/2021. 

 - Ao Departamento Pessoal a listagem dos técnico-administrativos e a listagem dos 

 professores da Unidade até 03/12/2021. 



 Inscrição das chapas 

 O  período  para  a  inscrição  das  chapas  à  Consulta  iniciará  às  08:00h  do  dia  02/12/2021 

 e  será  encerrado  às  16:00  h  no  dia  03/12/2021  pelo  e-mail  (comissaopg@ima.ufrj.br). 

 Vale  ressaltar  que  a  inscrição  das  chapas  deve  ser  realizada  utilizando 

 obrigatoriamente o e-mail institucional (xxxx@ima.ufrj.br). 

 Após  o  término  do  período  de  inscrição,  no  dia  03/12/2021  às  17:30  h,  a  Comissão  de 

 Consulta  se  reunirá  para  avaliação  da  legitimidade  das  chapas  inscritas  e  fará  a 

 divulgação das chapas elegíveis por e-mail. 

 As  chapas  deverão  enviar  uma  apresentação  em  formato  de  vídeo  gravado  de  até  15 

 minutos  para  o  e-mail  comissaopg@ima.ufrj.br  até  às  12:00  h  do  dia  06/12  por  meio  de 

 um link do “Google Drive”. 

 Conforme  calendário,  a  gravação  de  apresentação  das  chapas  será  disponibilizada  a 

 partir  das  20:00  h  do  dia  06/12  pelo  e-mail  todos@ima.ufrj.br.  Vale  destacar  que  o 

 vídeo  das  apresentações  permanecerá  disponível  para  visualização  somente  até  às 

 10:00 h do dia 08/12. 

 No  dia  07/12  às  15:00  h  será  realizado  uma  conferência  via  “Google  Meet”  para 

 dúvidas  e  questionamentos  para  as  chapas  inscritas.  O  link  será  disponibilizado 

 também pelo todos@ima.ufrj.br até às 14:00 h do dia 07/12. 

 São elegíveis: 

 Os  professores  lotados  no  IMA  e  credenciados  no  Programa  de  Pós-Graduação  em 

 Ciência  e  Tecnologia  de  Polímeros.  Somente  os  professores  participantes  da  comissão 

 de  consulta  para  o  cargo  de  coordenador  registrado  no  presente  documento  são 

 vetados de se candidatarem. 

 Conferência do colegiado: 

 A  lista  de  alunos  ativos,  de  técnico-administrativos  e  de  professores,  serão 

 disponibilizadas  pelo  e-mail  todos@ima.ufrj.br  no  dia  06/12  às  10:00  h.  Caso  tenha 

 algum  dado  equivocado  ou  possível  eleitor  não  cadastrado  na  lista  do  colegiado,  o 

 eleitor  terá  até  às  10:00  h  do  dia  07/12  para  enviar  uma  solicitação  de  inclusão  ou 



 retificação  de  dados  na  lista  oficial  para  o  e-mail  comissaopg@ima.ufrj.br.  Dessa 

 forma,  será  de  responsabilidade  do  eleitor  a  conferência  de  seus  dados  na  lista  do 

 colegiado, bem como a sua solicitação de retificação. 

 Da consulta: 

 A  consulta  se  dará  nos  dias  08  e  09  de  dezembro  de  2021  no  horário  das  10:00  h  às 

 15:00 h em frente ao auditório do IMA. 

 Cabe ressaltar que: 

 1)  A Consulta é facultativa. 

 2)  Todos  os  eleitores  deverão  apresentar  um  documento  de  identificação 

 oficial com foto, para exercerem o voto. 

 3)  Os  eleitores  devem  seguir  as  normas  de  biossegurança  da  UFRJ, 

 mantendo  o  distanciamento  social  no  momento  da  votação,  além  do  uso  de 

 máscara  e  da  higienização  das  mãos  antes  de  receber  a  cédula  para 

 votação. 

 A  apuração  da  consulta  será  no  dia  09  de  dezembro  de  2021  às  16:00  h  no  auditório 

 do  IMA  com  a  disponibilização  online  pelo  “Google  Meet”  com  o  link  enviado  às  15:45h 

 do dia 09/12  para o e-mail todos@ima.ufrj.br. 

 Contabilização dos votos: 

 A votação para cada chapa será apurada pelo seguinte cálculo: 

 votos_na_chapa_X 

 (nº de votos de pós-graduandos na chapa X / nº de pós-graduandos 
 votantes).peso_pós-graduandos 

 (nº  de  votos  de  professores  na  chapa  X  /  nº  de  professores 
 votantes).peso_professores 

 (nº de votos de técnico-administrativos na chapa X / nº de 
 técnico-administrativos votantes).peso_técnico-administrativos 

 Onde: Votantes são os eleitores que exerceram o direito de voto. 



 O peso dos votos das categorias será paritário: 

 Professores – 1/3 
 Técnico-administrativos – 1/3 
 Pós-Graduandos – 1/3 

 Da indicação: 

 A lista tríplice será a seguinte composição: 

 1- O candidato a Coordenador da chapa vencedora da consulta 

 2- O candidato a Vice-Coordenador da chapa vencedora da consulta 

 3- Vice Diretor do Instituto de Macromóleculas Professora Eloisa Mano 

 Dúvidas: 

 As  eventuais  dúvidas  referentes  aos  procedimentos  da  Consulta  ou  aos  detalhes  da 

 legislação  pertinente  deverão  ser  encaminhadas  à  Comissão  de  Consulta  pelo  e-mail 

 comissaopg@ima.ufrj.br. 

 Comissão de Consulta 

 Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2021 


