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PORTARIA Nº 1.262-RTR/UFMS, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2021.

 

Determina a realização de eleições para
escolha dos membros dos Colegiados de
Curso e Coordenadores de Curso de
Graduação para o biênio de 2022-2024
no âmbito da Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul.

 

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL,
no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no art. 50 do Estatuto da UFMS,
no art. 14 do Regimento Geral da UFMS e na Resolução nº 95-CD/UFMS, de 11 de novembro
de 2020, e considerando o con�do no Processo nº 23104.031172/2021-03, resolve:

 

Art. 1º  Determinar aos Conselhos das Unidades da Administração Setorial que
realizem as eleições para a escolha dos membros docentes dos Colegiados de Curso e dos
Coordenadores  de Curso  de Graduação, para o biênio 2022-2024, no âmbito da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

 

Art. 2º  As eleições deverão ser realizadas nos períodos abaixo:

I – para os membros do Colegiado de Curso, até 26 de novembro de 2021; e

II – para o cargo de Coordenador de Curso, até 13 de dezembro de 2021.

 

Parágrafo único.  As inscrições para par�cipar dos pleitos devem ser encerradas
em até três dias antes da realização das eleições.

 

Art. 3º Compõem o Colegiado de Curso de Graduação:

I – quatro representantes docentes da Carreira do Magistério Superior lotados
na Unidade da Administração Setorial de oferta do curso, com mandato de dois anos,
permi�da uma recondução; e

II – um representante discente matriculado no respec�vo curso, indicado pelo
Diretório Central dos Estudantes (DCE), com mandato de um ano, permi�da uma recondução.

 

Parágrafo único. O representante discente passará a integrar o respec�vo
Colegiado de Curso depois de sua posse, na primeira reunião ordinária subsequente à sua
indicação pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE), mediante a assinatura do Termo de
Posse.

 

Art. 4º  Podem ser candidatos:
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I - para o Colegiado de Curso: docentes da Carreira do Magistério Superior, em
efe�vo exercício, lotados na Unidade da Administração Setorial de oferta do curso; e

II - para Coordenador de Curso: membros docentes do Colegiado de Curso, com
o �tulo de Mestre ou de Doutor, preferencialmente com formação na área de graduação ou
de pós-graduação stricto sensu do Curso, lotados na Unidade da Administração Setorial de
oferta do curso.

 

§1º  Além dos docentes em a�vidade na UFMS, são considerados em efe�vo
exercício os docentes em situações conforme previsto nos arts. 97 e 102 da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990.

§2º Pelo menos dois dos representantes docentes do Colegiado de Curso,
preferencialmente, devem ter formação na área do curso.

 

§3º  Antes de abrir as inscrições para os candidatos ao cargo de Coordenador
de Curso, os Colegiados de Curso deverão estar devidamente cons�tuídos por meio de
Portaria do Diretor da Unidade da Administração Setorial, de acordo com a Portaria nº 1.616,
RTR, de 17 de outubro de 2019.

 

§4º Somente poderá se inscrever para concorrer ao cargo de Coordenador de
Curso os docentes componentes do Colegiado de Curso.

 

§5º   Fica vedada a candidatura de docente para concorrer a membro do
Colegiado de Curso e para a função de Coordenador de Curso, que já tenha �do mandato
reconduzido.

 

Art. 5º  Podem votar:

I – para a escolha dos membros do Colegiado de Curso: docentes da Carreira
do Magistério Superior, em efe�vo exercício, que ministram disciplinas ao Curso afeto a cada
Colegiado, no ano le�vo vigente; e

II – para escolha do Coordenador de Curso: docentes da Carreira do Magistério
Superior, em efe�vo exercício, lotados na Unidade da Administração Setorial de oferta do
curso, que ministram disciplinas ao Curso, no ano le�vo vigente, e pelos
estudantes matriculados no Curso.

 

Parágrafo único. Não poderão votar os docentes em licença para tratar de
interesses par�culares, os professores visitantes, subs�tutos ou voluntários, os técnicos-
administra�vos e os estudantes com matrículas trancadas.

 

Art. 6º  Compete ao Conselho da Unidade da Administração Setorial
estabelecer as normas complementares, bem como:

I - determinar dia e horário para inscrições dos candidatos, bem como das
eleições;

II - cons�tuir a Comissão Eleitoral;

III - homologar os resultados das eleições; e
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IV - estabelecer demais procedimentos necessários ao desenvolvimento dos
trabalhos.

 

Art. 7º  Compete à Direção das Unidades da Administração Setorial:

I - supervisionar o processo eleitoral;

II - oferecer condições essenciais ao pleno êxito do pleito, juntamente com a
atual Coordenação de Curso;

III - definir o dia, o horário e o agendamento do
Sistema de Votação Eletrônica in�tulado e-Votação UFMS diretamente com a Agência de
Tecnologia da Informação e Comunicação (Age�c/UFMS);

IV - no�ficar o Diretório Central de Estudantes (DCE) para a indicação dos
representantes discentes para cada Colegiado, conforme o disposto no inciso II do art.14 do
Regimento Geral da UFMS; e

V - encaminhar à Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), até 19 de dezembro de
2021, o Processo Eleitoral com a composição do Colegiado de Curso e o nome do servidor
docente eleito para assumir a Função Comissionada de Coordenação de Curso.

 

Parágrafo único. Caberá à Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) encaminhar à
Reitoria, o Processo Eleitoral devidamente instruído a que se refere esta Portaria, até 27 de
dezembro de 2021, para designação do Coordenador de Curso pelo Reitor.

 

Art. 8º  Caso a eleição resulte em empate, considerar-se-á eleito o portador de
maior �tulação, e, persis�ndo o empate, será considerado vencedor o que �ver ob�do o
�tulo há mais tempo.

 

Art. 9º Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho da Unidade da
Administração Setorial.

 

Art. 10.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO AUGUSTO SANTOS TURINE

 

 

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Augusto Santos Turine,
Reitor(a), em 03/11/2021, às 22:22, conforme horário oficial de Mato Grosso
do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2886012 e o código CRC A98B2E42.
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REITORIA 
 Cidade Universitária, s/n°    

Fone: (067) 3345-7010/7985/7982 
79070-900 Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.031172/2021-03 SEI nº 2886012
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