
RETIFICAÇÃO 
 

A Comissão Eleitoral Local (CEL), instituída pela Determinação de Serviço IACS nº 08 

de 25 de Fevereiro de 2021, publicada no Boletim de Serviço da Universidade Federal 

Fluminense nº 38, de 1º de março de 2021, de acordo com as Leis nº 8.112/90 e nº 

9.527/97, o Regulamento Geral das Consultas Eleitorais (RGCE) da UFF (Resolução nº 

104/97 do CUV) e a Resolução nº 05, publicada no Boletim de Serviço da Universidade 

Federal Fluminense de 23/12/2020, torna pública a retificação ao Edital nº1/2021 de 

abertura de processo de consulta eleitoral para escolha de coordenador e vice coordenador 

do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) da Universidade 

Federal Fluminense para o quadriênio 2021/2024. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

Art. 5º. A Comissão Eleitoral Local (CEL) divulgará as inscrições das chapas na 

plataforma de votação on-line e no site oficial do PPGCI no dia 24/03/2021. 

 

LEIA-SE: 

 

Art. 5º. A Comissão Eleitoral Local (CEL) divulgará as inscrições das chapas no site 

oficial do PPGCI no dia 24/03/2021. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

Art. 6º. A Comissão Eleitoral Local (CEL) receberá entre os dias 24/03/2021 e 

26/03/2021 (até às 18 horas) os pedidos de impugnação de chapas inscritas, através do 

endereço de e-mail eleicoesppgciuff.2021@gmail.com, apresentados conforme Art. 62, 

Título VI, do Regimento Geral das Consultas Eleitorais (RGCE) da UFF. A divulgação 

do resultado das inscrições homologadas e a publicação das candidaturas no Boletim de 

Serviço da Universidade Federal Fluminense serão realizadas até o dia 31/03/2021. 

 

LEIA-SE: 

 

Art. 6º. A Comissão Eleitoral Local (CEL) receberá entre os dias 24/03/2021 e 

26/03/2021 (até às 18 horas) os pedidos de impugnação de chapas inscritas, através do 

endereço de e-mail eleicoesppgciuff.2021@gmail.com, apresentados conforme Art.62, 

Título VI, do Regimento Geral das Consultas Eleitorais (RGCE) da UFF. A divulgação 

do resultado das inscrições homologadas será realizada no dia 27/03/2021 e a publicação 

das candidaturas no Boletim de Serviço da Universidade Federal Fluminense até o dia 

31/03/2021. 

 

ONDE SE LÊ: 

Art. 17. O resultado da apuração será divulgado no dia 14/04/2021 através de Sistema 

Online Helios Voting e no site oficial do PPGCI. 

 

LEIA-SE: 

 

Art. 17. O resultado da apuração será divulgado no dia 14/04/2021 no site oficial do 

PPGCI. 

 

mailto:eleicoesppgciuff.2021@gmail.com


ONDE SE LÊ: 

 

XII – DO CRONOGRAMA 

Solicitação de listas de votantes e materiais ao 

PPGCI 
Até 04/03/2021 

Criação do Perfil Gestor no Sistema de 

Votação on-line 
Até 12/03/2021 

Elaboração do edital Até 15/03/2021 

Envio da lista dos eleitores para cadastramento 

no sistema de votação on-line Até 31/03/2021 

Gerar link de votação para cada eleitor 

Abertura do chamado junto ao STI para a 

criação da eleição 

Até 18/03/2021 Publicação do Edital contendo o cronograma e 

das Instruções Normativas da Votação no 

Boletim de Serviço 

Prazo para inscrição de candidaturas (Cf. Art. 

4º deste Edital) 

19/03 a 22/03/2021 

(no horário limite das 18 horas do 

dia 22/03/2021) 

Divulgação das inscrições das chapas na 

plataforma de votação on-line e no site oficial 

do PPGCI 

24/03/2021 

Prazo para impugnação das candidaturas 

homologadas (as impugnações devem ser 

enviadas para o e-mail 

eleicoesppgciuff.2021@gmail.com) 

24/03 a 26/03/2021  

(no horário limite das 18 horas do 

dia 18/03/2021) 

Homologação das candidaturas e 

cadastramento (resultado publicado no site 

oficial do PPGCI) 

 23/03/21 

Divulgação do resultado das inscrições 

homologadas e publicação das candidaturas no 

Boletim de Serviço 

Até 31/03/2021 

Cadastramento dos candidatos no Sistema de 

Votação on-line 
Até 05/04/2021 

Enviar para os e-mails dos eleitores todas as 

informações sobre a eleição on-line 
05/04/2021 

Prazo para propaganda eleitoral. 

Serão permitidos os seguintes recursos: lives, 

podcast, redes sociais e e-mail em ambiente 

digital de domínio UFF 

06/04 a 11/04/ 2021 

Início e término da votação on-line. 

O sistema ficará aberto até 18h do dia 13 de 

abril de 2021 

12/04 a 13/04/2021 

Apuração e divulgação dos resultados na 

plataforma de votação on-line e no site oficial 

do PPGCI 

14/04/2021 

Prazo para recurso relativo à apuração dos 

resultados eleitorais (Cf. Art. 18 deste Edital). 
15/04 a 19/04/2021 



Recursos devem ser interpostos pelo e-mail 

eleicoesppgciuff.2021@gmail.com 

Período de análise de pedidos dos recursos 20/04 a 26/04/2021 

Envio dos resultados e ata para publicação no 

Boletim de Serviço 
27/04/2021 

Envio dos resultados (relatório da apuração e 

ata) para a Direção do IACS 
27/04/2021 

 

 

LEIA-SE: 

 

XII – DO CRONOGRAMA 

Solicitação de listas de votantes e materiais ao 

PPGCI 
Até 04/03/2021 

Criação do Perfil Gestor no Sistema de 

Votação on-line 
Até 12/03/2021 

Elaboração do edital Até 15/03/2021 

Envio da lista dos eleitores para cadastramento 

no sistema de votação on-line Até 31/03/2021 

Gerar link de votação para cada eleitor 

Abertura do chamado junto ao STI para a 

criação da eleição 

Até 18/03/2021 Publicação do Edital contendo o cronograma e 

das Instruções Normativas da Votação no 

Boletim de Serviço 

Prazo para inscrição de candidaturas (Cf. Art. 

4º deste Edital) 

19/03 a 22/03/2021 

(no horário limite das 18 horas do 

dia 22/03/2021) 

Divulgação das inscrições das chapas no site 

oficial do PPGCI 
24/03/2021 

Prazo para impugnação das candidaturas 

homologadas (as impugnações devem ser 

enviadas para o e-mail 

eleicoesppgciuff.2021@gmail.com) 

24/03 a 26/03/2021  

(no horário limite das 18 horas do 

dia 26/03/2021) 

Homologação das candidaturas (resultado 

publicado no site oficial do PPGCI) 
27/03/2021 

Divulgação do resultado das inscrições 

homologadas e publicação das candidaturas no 

Boletim de Serviço 

Até 31/03/2021 

Cadastramento dos candidatos no Sistema de 

Votação on-line 
Até 05/04/2021 

Enviar para os e-mails dos eleitores todas as 

informações sobre a eleição on-line 
05/04/2021 

Prazo para propaganda eleitoral. 

Serão permitidos os seguintes recursos: lives, 

podcast, redes sociais e e-mail em ambiente 

digital de domínio UFF 

06/04 a 11/04/ 2021 

Início e término da votação on-line. 12/04 a 13/04/2021 



O sistema ficará aberto até 18h do dia 13 de 

abril de 2021 

Apuração e divulgação dos resultados no site 

oficial do PPGCI 
14/04/2021 

Prazo para recurso relativo à apuração dos 

resultados eleitorais (Cf. Art. 18 deste Edital). 

Recursos devem ser interpostos pelo e-mail 

eleicoesppgciuff.2021@gmail.com 

15/04 a 19/04/2021 

Período de análise de pedidos dos recursos 20/04 a 26/04/2021 

Envio dos resultados e ata para publicação no 

Boletim de Serviço 
27/04/2021 

Envio dos resultados (relatório da apuração e 

ata) para a Direção do IACS 
27/04/2021 

 

Niterói, 23 de março de 2021. 

 

 

 

LUCIA MARIA VELLOSO DE OLIVEIRA 

Presidente da Comissão Eleitoral Local 


