
 
 

 
EDITAL Nº 001/2020 – 08 - COMISSÃO ELEITORAL - RETIFICAÇÃO 

 

 

A Comissão Eleitoral instituída pela PORTARIA/CONSUNI/Nº 01, de 14 de 

novembro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado do Tocantins, em 19 de 

novembro de 2019, responsável pelo processo eleitoral para escolha do Reitor(a) e 

Vice-Reitor(a) da Universidade Estadual do Tocantins, no uso de suas atribuições 

legais e em conformidade com a legislação vigente, retifica o Edital nº 001/2020 e 

suas retificações. 

 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 6.072, de 21 de março de 2020, do 

Governo do Estado publicado no Diário Oficial do Estado nº 5.567, de 21 março de 

2020, que declara o estado de calamidade pública em todo o território do Estado do 

Tocantins afetado pela COVID-19 (novo Coronavírus), configurando desastre que 

pode ser classificado e codificado de acordo com a Codificação Brasileira de Desastre 

- COBRADE como 1.5.1.1.0, nos termos da IN/MI 02/2016. 

 
CONSIDERANDO as orientações da Organização Mundial da Saúde, da 

Secretaria de Estado da Saúde e as regras e protocolos de prevenção à transmissão 

da doença;  

 
CONSIDERANDO o Decreto nº 6.065, publicado no Diário Oficial do Estado nº 

5.563, suspendeu as atividades educacionais nas unidades escolares da Rede 

Pública Estadual de Ensino e na Universidade Estadual do Tocantins - UNITINS. 

 
CONSIDERANDO o DECRETO Nº 6.066, de 16 de março de 2020, que dispõe 

sobre jornada diária de trabalho nos órgãos e entidades da Administração Pública 

Direta e Indireta do Poder Executivo, e adota outras providências. 

 
CONSIDERANDO que, no âmbito da Unitins, a PORTARIA/UNITINS/Nº 

075/2020/GABREITOR, de 21 de março de 2020, instituiu as regras gerais para os 

procedimentos a serem seguidos no período de 23 de março a 30 de abril de 2020, 

para substituição das aulas presenciais por aulas na modalidade a distância no âmbito 

da Instituição, bem como concessão do direito ao trabalho remoto para servidores, 

nas hipóteses previstas na normativa. 
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CONSIDERANDO a PORTARIA/UNITINS/N. 110/2020/GABREITOR que 

prorroga os efeitos da PORTARIA/UNITINS/Nº 075/2020/GABREITOR, no sentido de 

orientar a comunidade acadêmica quanto aos procedimentos a serem seguidos até o 

término do semestre 2020/1, para substituição das aulas presenciais por aulas que 

utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação no âmbito da Unitins. 

 
1 DA RETIFICAÇÃO 
 

Por meio de deliberação do CONSUNI, foi definido que a eleição para a escolha 

dos cargos de Reitor(a) e Vice-Reitor(a) ocorrerá de maneira virtual, de modo que, os 

dispositivos legais e os instrumentos práticos deveriam ser alterados para se 

adequarem a essa determinação. 

Diante disso, seguem as alterações dos dispositivos do EDITAL Nº 001/2020 

COMISSÃO ELEITORAL, nos seguintes termos: 

 

1.1  ONDE SE LÊ: 
 

Art. 1º. Declarar aberto o processo eleitoral destinado à escolha de Reitor(a) e Vice-

Reitor(a) da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), para o triênio 2020-2023, 

cuja votação realizar-se-á no dia 17 de junho de 2020, no horário de 09h as 21h, no 

Centro Administrativo dos Campus Universitários da UNITINS, a saber: Campus 

Augustinópolis, Campus Araguatins, Campus Dianópolis, Campus Palmas e Campus 

Paraíso 

 

LEIA-SE: 
 

Art. 1º. Declarar aberto o processo eleitoral destinado à escolha de Reitor(a) e Vice-
Reitor(a) da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), para o triênio 2020-2023, 
cuja votação realizar-se-á no dia 25 de junho de 2020, por meio virtual, a partir de uma 
plataforma eletrônica de votação, nas condições e procedimentos previstos no 
presente Edital.  
 

1.2  ONDE SE LÊ: 
 

CAPÍTULO II  
DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO 

 
Art. 19. Entende-se por local de votação, para o fim de exercício do voto, os Campus 
Universitários da UNITINS e os locais indicados pela Comissão Eleitoral no art. 1º 
deste Edital. 
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Art. 20. Cada local de votação terá uma Mesa Receptora de Votos, presidida por um 
servidor ativo e efetivo, designado pela Comissão Eleitoral, composta por 3 (três) 
membros titulares, sendo 1 (um) docente ativo, 1 (um) técnico-administrativo ativo e 
efetivo e 1 (um) discente regularmente matriculado e ativo, com seus respectivos 
suplentes, que deverão possuir as mesmas qualificações.  
 
Parágrafo Único. Na impossibilidade da Mesa Receptora de Votos ser composta por 
um membro de cada categoria (docente, técnico-administrativo e discente), será 
admitida a composição emergencial por mais de um membro de uma mesma 
categoria, desde que mantenha a composição de 03 (três) membros por Mesa. 
 
 

CAPÍTULO III  
DOS FISCAIS 

 
Art. 21. Cada Chapa poderá indicar 01 (um) fiscal por Mesa Receptora de Votos e 01 
(um) para a Mesa Apuradora de Votos, sendo admitida a permanência no local de 
votação e/ou apuração apenas de um fiscal de cada chapa em cada Mesa. 
 
Parágrafo Único. A indicação dos fiscais de que trata o caput deste Artigo dar-se-á 
mediante a protocolização do Requerimento constante do Anexo V junto à Comissão 
Eleitoral, por meio do Sistema I-Protocolo da UNITINS, conforme Cronograma 
Eleitoral.  
 
Art. 22. Poderão ser fiscais membros da comunidade universitária definidos como 
eleitores nos termos deste Edital, desde que não sejam integrantes da Comissão 
Eleitoral, das Mesas Receptoras e Apuradora de Votos.  
 
Art. 23. A Comissão Eleitoral fornecerá, aos fiscais de votação e de apuração, 
credencial contendo o nome do fiscal e o local para o qual foi indicado, a ser entregue 
pelo Presidente da Mesa Receptora de Votos no dia da eleição.  
 
Parágrafo único. Será obrigatório o uso da credencial pelo fiscal. 
 
Art. 24. A ausência de fiscais não impedirá a Mesa Receptora ou a Mesa de Apuração 
de iniciar ou dar continuidade aos trabalhos. 
 
Art. 25. São atribuições dos fiscais:  
 
I – fiscalizar o processo de votação da Mesa Receptora de Votos da seção eleitoral 
para a qual foi credenciado;  
 
II – fiscalizar os trabalhos da Mesa Apuradora de Votos para a qual foi credenciado;  
 
III – apresentar pedidos de impugnação de votos e/ou de urna, com base neste Edital 
Eleitoral, ao Presidente da Mesa Receptora ou da Mesa Apuradora de Votos, 
respectivamente, conforme o caso;  
 
IV – contribuir com o bom andamento e lisura do processo eleitoral;  
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V – denunciar atos de violação e coação praticados por membros das Mesas 
Receptoras ou Apuradora de Votos, ou por qualquer pessoa envolvida no processo 
eleitoral;  
 
VI – denunciar a prática de boca de urna junto à Mesa Receptora de Votos. Parágrafo 
Único. É vedado ao fiscal fazer boca de urna ou alusão aos candidatos, no local de 
votação e em suas proximidades. A não observância deste dispositivo acarretará o 
descredenciamento do fiscal pela Comissão Eleitoral. 
 

TÍTULO V  
DO PROCESSO DE RECEPÇÃO DE VOTOS 

 
CAPÍTULO I  

DA CÉDULA DE VOTAÇÃO 
 
Art. 26. O voto será eletrônico presencial com registro e contabilização realizados 
mediante a utilização de uma plataforma eletrônica interna associada a identificação 
dos eleitores pelos mesários nos locais de votação 
 
Art. 27. Homologadas as inscrições das chapas, a Comissão Eleitoral publicará lista 
contendo os nomes dos Candidatos a Reitor(a) e Vice-Reitor(a), no prazo consignado 
pelo Cronograma Eleitoral, que servirá de base para a confecção da cédula de 
votação. 
 
Parágrafo Único. A cédula de votação a que se refere o caput do presente Artigo 
terá, no mínimo, as seguintes características:  
 
I – as cédulas serão padronizadas com destaque em letras maiúsculas e em negrito, 
abaixo do título (cédula) com a identificação de cada segmento/categoria, a saber: 
a) docente; 
b) técnico-administrativo; 
c) discente. 
 
II – conterão os nomes e o número das Chapas e dos Candidatos a Reitor(a) e Vice-
Reitor(a), cada uma precedida de um retângulo (opção), na qual o eleitor marcará 
(click) o de sua escolha; 
 
Art. 28. Caberá a Comissão Eleitoral ordenar as chapas e seus respectivos 
candidatos na cédula eleitoral eletrônica, conforme o sorteio. 
 

CAPÍTULO II 
DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS 

 
Art. 29. A Mesa Receptora de Votos será presidida por um servidor ativo e efetivo da 
UNITINS, devidamente identificado com crachá pela Comissão Eleitoral, e terá as 
seguintes competências:  
 
I – organizar a realização do pleito em seu respectivo local de votação, cuidando do 
seu adequado funcionamento; 
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II – zelar pela guarda das plataformas (equipamentos) utilizadas na votação eletrônica 
antes e durante o processo de registro dos votos;  
 
III – iniciar a plataforma e encerrar mediante chaves (códigos) fornecidas pela 
comissão eleitoral.  
 
IV - tomar conhecimento da presença de fiscais, rubricando as credenciais;  
 
V – identificar e coletar a assinatura dos eleitores na lista de aptos a votarem/votantes;  
 
VI – lavrar a Ata de Votação, segundo modelo oferecido pela Comissão Eleitoral;  
 
VII – entregar a Ata de Votação à Comissão Eleitoral logo após o encerramento dos 
trabalhos;  
 
VIII – impedir a realização de boca de urna nas proximidades da Mesa Receptora; IX 
– receber pedidos de impugnação de votos, fazendo registrar em ata, bem como as 
demais ocorrências;  
 
X – manter a ordem e o funcionamento da Mesa Receptora;  
 
XI – entregar à Comissão Eleitoral todos os papéis que tiverem sido utilizados ou não 
durante a recepção dos votos.  
 
Art. 30. No dia marcado para a eleição e no horário de início do respectivo Campus 
Universitário, o Presidente da Mesa Receptora de Votos e os demais membros 
instalarão a seção eleitoral no local designado pela Comissão Eleitoral.  
 
§ 1º. Antes do início dos trabalhos, os membros da Mesa Receptora de Votos, diante 
dos fiscais de cada chapa, verificarão:  
 
I – se o acesso ao sistema de registro do voto eletrônico segue os procolos definidos 
no edital;  
 
II – se as chapas estão nominalmente relacionadas na cédula para orientação do 
eleitor;  
 
III – se a relação de votantes para aquela seção eleitoral é autêntica, devendo estar 
rubricada pelo Presidente da Comissão Eleitoral. 
 
IV – se as plataformas de votação (cabines) estão adequadamente dispostos, de 
modo a garantir a privacidade do eleitor;  
 
V – se existem pessoas estranhas no recinto de votação, solicitando a saída das 
mesmas;  
 
VI – se existem material estranho ao pleito ou propaganda eleitoral, devendo efetuar 
sua retirada;  
 
§ 2º. Os membros da Mesa Receptora de Votos e os fiscais deverão votar no decorrer 
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do processo de votação, depois que tiverem votado os eleitores que já se encontrem 
presentes no momento da abertura dos trabalhos. § 3º. Os trabalhos das Mesas 
Receptoras de Votos serão encerrados conforme o horário estipulado para o seu 
Campus Universitário, do dia da votação, sendo garantido ao eleitor que estiver na fila 
de votação, no horário determinado para o seu encerramento, o recebimento de uma 
senha, fornecida pela Mesa Receptora de Votos, que lhe garantirá o direito de votar.  
 
Art. 31. Observar-se-ão na votação os seguintes procedimentos:  
 
I – a ordem de votação será de chegada do eleitor;  
 
II – o eleitor deverá identificar-se aos mesários por meio de documento de 
identificação oficial com foto;  
 
III – os mesários localizarão o nome do eleitor apto a votar na lista de eleitores de sua 
categoria antes de liberar a plataforma de votação (cabines);  
 
IV – não havendo dúvidas sobre a identificação do eleitor, este deverá assinar a lista 
própria de sua categoria de eleitor e, em seguida, receberá uma chave digital de 
acesso única, pessoal e intransferível para que possa votar;  
 
V – com essa chave digital associado ao seu CPF o eleitor será identificado 
eletronicamente na plataforma de votação local, onde deverá indicar se seu voto é 
Branco, Nulo ou em uma única chapa dentre as participantes do processo eleitoral;  
 
VI- caso necessário, a Mesa Receptora de Votos poderá instruir os eleitores sobre a 
forma de votar;  
 
VII – o sistema eletrônico registrará e contabilizará os votos conforme as regras do 
edital;  
 
VIII – o comprovante de votação será disponibilizado ao eleitor eletronicamente (via 
e-mail). 
 

CAPÍTULO III  
DA VOTAÇÃO 

 
Art. 32. O eleitor, no ato de votação, deverá apresentar à Mesa Receptora documento 
oficial de identificação, com foto, e assinar a lista nominal de votação. 
 
Parágrafo Único. São considerados documentos oficiais de identificação: 
Carteira/Cédula de Identidade (RG) civil ou militar, Passaporte, Carteira Nacional de 
Habilitação, Carteira de Trabalho (CTPS) e carteiras emitidas por Conselhos de 
Classes.  
 
Art. 33. Ao acessar a plataforma eletrônica de votação, o eleitor deverá selecionar no 
retângulo (opção) ao lado do nome do candidato de sua preferência e clicar em 
confirma para concluir seu voto. 
 
Art. 34. O voto é secreto, individual e facultativo, e não poderá ser efetuado por 

Documento foi assinado digitalmente por FRED NEWTON DA SILVA SOUZA em 03/06/2020 21:14:20.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 3E9F73D7008F852C



 
 

correspondência ou procuração. 
 
Art. 35. É vedada a campanha de boca de urna no local de votação e nas adjacências 
dos locais de funcionamento das Mesas Receptoras de Voto.  
 
Parágrafo Único. Considera-se boca de urna o uso de alto-falantes, amplificadores 
de som, arregimentação de eleitores, aliciamento, coação ou manifestação, bem como 
a distribuição de material impresso de propaganda da chapa ou outras formas 
tendentes a influir na vontade do eleitor.  
 
Art. 36. Serão admitidos e tomados votos em trânsito se os votantes forem candidatos, 
fiscais de chapa devidamente credenciados pela Comissão Eleitoral, membros da 
Comissão Eleitoral, membros das Mesas Receptoras que estiverem fora do Campus 
Universitário em que estiver lotado, ou quando solicitada a impugnação do voto pelo 
fiscal da Mesa Receptora.  
 
§ 1º. O voto em trânsito será tomado também via plataforma eletrônica, cabendo aos 
membros da Mesa Receptora registrar a ocorrência na Ata de Votação.  
 
§ 2º. O eleitor que no dia da votação estiver em atividade pela Unitins em local 
diferente do seu Campus Universitário de lotação poderá solicitar o voto em trânsito à 
Comissão Eleitoral, por meio de requerimento no I-Protocolo da UNITINS, conforme 
Cronograma Eleitoral e modelo anexados. 
 
Art. 37. Caso não sejam observadas as determinações contidas neste Edital, poderá 
o fiscal credenciado solicitar a impugnação do voto à Mesa Receptora.  
 
§ 1º. A impugnação de voto somente será possível antes da confirmação do voto na 
plataforma eletrônica pelo eleitor. Após esse fato, caberá apenas o registro do protesto 
do fiscal em Ata de Votação.  
 
§ 2º. O voto impugnado em tempo pelo fiscal será tomado nos termos do §1º do Artigo 
35 deste Edital, devendo ser registrada a ocorrência na Ata de Votação.  
 
§ 3º. Caberá à Mesa Apuradora julgar a solicitação de impugnação, devendo-se 
registrar a decisão na Ata de Apuração, cabendo recurso à Comissão Eleitoral.  
 
§ 4º. Concluída a votação, as plataformas eletrônicas (equipamentos) serão 
encerradas pela Mesa Receptora mediante chaves (códigos) fornecidas pela 
Comissão Eleitoral, lacradas e armazenadas pela Mesa Receptora para eventuais 
auditorias. 
 

 
CAPÍTULO IV  

DO SISTEMA ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO 
 
Art. 38. O processo de registro do voto se dará a partir de uma plataforma eletrônica 
interna associada a identificação presencial dos eleitores nos locais de votação.  
 
Art. 39. A habilitação do eleitor na plataforma eletrônica de votação se dará mediante 
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chave pessoal de acesso ao sistema conforme critérios de votação definidos neste 
edital.  
 
Art. 40. A plataforma será disponibilizada em ambiente de acesso restrito dentro das 
unidades predefinidas para votação, utilizando rede virtual privada (VPN).  
 
Art. 41. Os equipamentos habilitados para votação em cada local serão identificados 
e terão restrição de acesso a outros serviços.  
 
Art. 42. Com vistas a promover total transparência o processo de registro do voto 
mediante sistema eletrônico será auditado por uma comissão específica, a qual 
observará dentre outros aspectos:  
I – a auditoria no sistema deverá ocorrer antes, durante e depois do processo eleitoral;  
 
II – a comissão de auditoria emitirá parecer sobre a lisura e segurança do processo 
eleitoral em cada auditoria realizada;  
 
III – cabe à Comissão Eleitoral dar publicidade aos pareceres da comissão de 
auditoria;  
 
IV – os itens auditados devem ser definidos pela comissão de auditória. 
 
 

TÍTULO VI  
DA APURAÇÃO DOS VOTOS 

 
CAPÍTULO I  

DA MESA APURADORA 
 

Art. 43. A Comissão Eleitoral coordenará os trabalhos da Mesa Apuradora de Votos.  
 
Art. 44. A Mesa Apuradora de Votos será presidida por um servidor ativo e efetivo, 
designada pela Comissão Eleitoral, composta, minimamente, por 3 (três) membros 
titulares, sendo 1 (um) docente ativo e efetivo, 1 (um) técnico-administrativo ativo e 
efetivo e 1 (um) discente regularmente matriculado e ativo, podendo ocorrer ampliação 
desse número, a critério da Comissão Eleitoral, respeitando o princípio da 
proporcionalidade.  
 
Art. 45. A apuração dos votos será pública, realizada pela Mesa Apuradora de Votos, 
iniciandose no dia seguinte ao encerramento da votação. Parágrafo único. a apuração 
será realizada na Sede Administrativa da UNITINS, Palmas-TO.  
 
Art. 46. Acessados os dados registrados em cada plataforma eletrônica de votação, 
a Mesa Apuradora verificará se o número total de votos registrados corresponde ao 
número de votantes, por categoria, mediante verificação dos dados constantes na Ata 
de Votação.  
 
Art. 47. No caso de diferença entre o número total de votos e o número de votantes 
constantes da Ata de Votação, a Mesa Apuradora deverá requisitar a lista de eleitores 
e verificar as assinaturas nela constantes. Parágrafo Único. Caso o número de votos 
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registrados seja inferior ou superior ao percentual de 3% (trêss por cento) do número 
de eleitores que assinaram a respectiva lista, os votos da respectiva plataforma serão 
impugnados, lacrados e guardados.  
 
Art. 48. Uma vez atendido o disposto neste Edital, caberá à Mesa Apuradora a 
contagem dos votos por chapa para a apuração.  
 
Art. 49. Os votos serão apurados e registrados em Ata, na qual constará:  
 
a) local de votação do qual procede a urna;  
b) total de eleitores na plataforma;  
c) total de votantes da plataforma;  
d) total de votantes e de votos;  
e) número de votos em branco;  
f) número de votos em separado;  
g) o número de votos de cada candidato por categoria.  
h) assinatura dos apuradores;  
 
Art. 50. Concluída a apuração da plataforma, a Mesa Apuradora entregará à 
Comissão Eleitoral o relatório da apuração para totalização dos votos e posterior 
divulgação do resultado final da eleição. 
 

CAPÍTULO II 
DA IMPUGNAÇÃO DOS VOTOS 

 
Art. 51. Apenas os fiscais credenciados e os candidatos inscritos poderão solicitar 
impugnação de imediato à Mesa Apuradora.  
 
Art. 52. Serão considerados nulos, os votos que tenham as cédulas assinaladas em 
mais de um candidato. 
 
LEIA-SE: 
 

CAPÍTULO II 
DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO 

 
Art. 19. Revogado. 
 
Art. 20. Revogado. 
 
Parágrafo Único. Revogado. 

 
CAPÍTULO III  
DOS FISCAIS 

 
Art. 21. Revogado. 
 
Parágrafo Único. Revogado.  
 
Art. 22 Revogado.  
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Art. 23. Revogado.  
 
Parágrafo único. Revogado. 
 
Art. 24. Revogado. 
 
Art. 25. Revogado. 
 
I – Revogado;  
 
II – Revogado;  
 
III – Revogado;  
 
IV – Revogado;  
 
V – Revogado;  
 
VI – Revogado. 
 

TÍTULO V  
DO PROCESSO DE RECEPÇÃO DE VOTOS 

 
CAPÍTULO I  

DA CÉDULA DE VOTAÇÃO VIRTUAL 
 
Art. 26. O voto será eletrônico virtual com registro e contabilização realizados 
mediante a utilização de uma plataforma eletrônica interna específica para o processo 
eleitoral. 
 
Art. 27. Homologadas as inscrições das chapas, a Comissão Eleitoral publicará lista 
contendo os nomes dos Candidatos a Reitor(a) e Vice-Reitor(a), no prazo consignado 
pelo Cronograma Eleitoral, que servirá de base para a configuração da cédula de 
votação virtual. 
 
Parágrafo Único. A cédula de votação virtual a que se refere o caput do presente 
Artigo terá, no mínimo, as seguintes características: 
 
I – as cédulas serão padronizadas com destaque em letras maiúsculas e em negrito, 
abaixo do título (cédula) com a identificação de cada segmento/categoria, a saber: 
a) docente; 
b) técnico-administrativo; 
c) discente. 
 
II – conterão os nomes e o número das Chapas e dos Candidatos a Reitor(a) e Vice-
Reitor(a), cada uma precedida de um retângulo (opção), na qual o eleitor marcará 
(click) o de sua escolha; 
 
Art. 28. Caberá a Comissão Eleitoral ordenar as chapas e seus respectivos 
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candidatos na cédula eleitoral eletrônica, conforme o sorteio. 
 

CAPÍTULO II 
DAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS 

 
Art. 29. Revogado. 
 
I – Revogado; 
 
II – Revogado;  
 
III – Revogado.  
 
IV - Revogado;  
 
V – Revogado;  
 
VI – Revogado;  
 
VII – Revogado;  
 
VIII – Revogado;  
 
X – Revogado;  
 
XI – Revogado.  
 
Art. 30. Revogado. 
 
§ 1º. Revogado.  
 
I – Revogado;  
 
II – Revogado;  
 
III – Revogado. 
 
IV – Revogado;  
 
V – Revogado.;  
 
VI – Revogado;  
 
§ 2º. Revogado.  
 
§ 3º. Revogado.  
 
Art. 31. Observar-se-ão na votação os seguintes procedimentos:  
 
I – Revogado; 
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II – Revogado; 
 
III – Revogado;  
 
IV – Revogado;  
 
V – Revogado;  
 
VI- Revogado;  
 
VII – o sistema eletrônico registrará e contabilizará os votos conforme as regras do 
edital;  
 
VIII – o comprovante de votação será disponibilizado ao eleitor eletronicamente (via 
e-mail) e estará disponível para acesso na plataforma de votação. 
 

CAPÍTULO III  
DA VOTAÇÃO 

 
Art. 32. Revogado. 
 
Parágrafo Único. Revogado. 
 
Art. 33. Ao acessar a plataforma eletrônica de votação, o eleitor deverá selecionar no 
retângulo (opção) ao lado do nome do candidato de sua preferência e clicar em 
confirma para concluir seu voto, ou ainda, selecionar as opções “nulo” ou “branco”. 
 
Art. 34. O voto é secreto, individual, facultativo e somente poderá ser exercido por 
uma única vez para cada um dos votantes habilitados. 
 
Art. 35. Revogado. 
 
Parágrafo Único. Revogado. 
 
Art. 36. Revogado.  
 
§ 1º. Revogado.  
 
§ 2º. Revogado. 
 
Art. 37. Revogado.  
 
§ 1º. Revogado.  
 
§ 2º. Revogado. 
 
§ 3º. Revogado.  
 
§ 4º. Revogado. 
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CAPÍTULO IV  
DO SISTEMA ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO 

 
Art. 38. Depois de publicada a lista preliminar de votantes, cada um deles habilitados 
receberá, individualmente, na conta de e-mail cadastrada junto a Unitins, uma 
confirmação com todos os dados de identificação necessários para a homologação 
da lista definitiva de votantes aptos. 
 
§ 1º. Nos termos do Art. 11, inciso III, e no prazo fixado no Calendário Eleitoral para 
os recursos da lista preliminar de votantes, os interessados poderão pleitear a 
correção, inserção ou retificação de dados, em nome próprio, que deverá ser 
registrada por serviço específico no I-protocolo, anexando-se os documentos 
comprobatórios para subsidiar as alterações cadastrais pretendidas, tais como, 
Cadastro de Pessoa Física (CPF), Registro Geral (RG), declaração de vínculo, dentre 
outros. 
 
§ 2º. A ausência de manifestação caracterizará o consentimento quanto aos dados 
constantes na lista preliminar. 
 
§ 3º. Os votantes deverão atentar-se para os critérios de filtros definidos em cada 
provedor considerando as possibilidades de recebimento em caixas de SPAM e/ou 
Lixo Eletrônico. 
 
Art. 39. A habilitação do eleitor ao pleito na plataforma eletrônica de votação se dará 
mediante chave pessoal de acesso ao sistema conforme critérios de votação definidos 
neste Edital. 
 
§ 1º. Somente os nomes constantes na lista definitiva de votantes homologada serão 
considerados para emissão das chaves de votação individuais, que serão utilizadas 
para o acesso ao pleito na plataforma eletrônica de votação; 
 
§ 2º. As chaves serão disponibilizadas eletronicamente aos votantes, com 
antecedência mínima de 48 horas da data prevista para a ocorrência do pleito, e serão 
enviadas para os respectivos e-mails da lista definitiva de votantes homologada. 
 
Art. 40. A plataforma eletrônica será disponibilizada para a votação entre as 00h01min 
até 23h59min, na data prevista no Calendário Eleitoral, devendo o votante seguir os 
seguintes procedimentos: 
 
§1º O processo de registro do voto se dará a partir de uma plataforma eletrônica 
interna integrada aos mecanismos de segurança de acessos institucionais, na qual o 
votante deverá acessar sua respectiva área de acesso restrito no portal da Unitins 
(www.unitins.br), utilizando seu login e senha, conforme o tipo de vínculo estabelecido 
com a Instituição: 
 
a) discentes: <https://www.unitins.br/PortalAluno> 
b) docentes: <https://www.unitins.br/Portaldoprofessor> 
c) técnico-administrativos: <https://www.unitins.br/apps> 
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§ 2º Localizar o aplicativo “Votação Digital e, ao acessar o aplicativo ”Votação Digital”, 
disponibilizado na área de acesso restrito, o votante será conduzido por um passo a 
passo, da seguinte forma: 
 
a) acesso ao pleito em andamento, por meio do item: “Eleição para os Cargos de 
Reitor(a) e Vice-Reitor(a)”.  
b) identificação automática do seu vínculo, com as seguintes opções: discente, 
docente ou técnico-administrativo; 
c) campo para inserção (“digitar”) sua chave de votação individual; 
d) visualização e escolha da chapa na cédula de votação digital, com a possibilidade 
de declaração de voto “nulo” ou “branco”; 
e) confirmação do voto. 
 
§ 3º Depois de confirmado o voto, será automaticamente enviado um comprovante de 
votação para o email do votante, que também ficará disponível na plataforma de 
votação; 
 
§ 4º Transcorrido o período determinado para a votação, a plataforma encerrará 
automaticamente o recebimento de votos. 
 
§ 5º A Comissão Técnica não se responsabilizará pelo não cômputo de votos por 
motivos de ordem técnica dos dispositivos utilizados pelos votantes, bem como falhas 
de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação e outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados, que não tiver dado causa. 
 
Art. 41. Revogado.  
 
Art. 42.  Com vistas a promover a total transparência, o processo de registro do voto 
mediante sistema eletrônico será auditado por uma comissão específica, que será 
nomeada pela Comissão Eleitoral, a qual observará dentre outros aspectos: 
 

I – essa Comissão de Auditoria será composta por por 3 (três) membros definidos 
entre os membros pertencentes à própria Comissão Eleitoral; 
 

II – a auditoria no sistema deverá ocorrer antes, durante e depois do processo eleitoral; 
 

III – a comissão de auditoria emitirá parecer sobre a lisura e segurança do processo 
eleitoral em cada auditoria realizada; 
 

IV – cabe à Comissão Eleitoral dar publicidade aos pareceres da Comissão de 
Auditoria; 
 

V – os itens auditados devem ser definidos pela Comissão de Auditoria; 
 

VI – mediante manifestação fundamentada, a Comissão de Auditoria poderá requisitar 
outros profissionais do quadro da Instituição, que deverão atuar na condição de apoio 
técnico durante a realização dos trabalhos, desde que esses sejam também membros 
do Consuni. 
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TÍTULO VI  
DA APURAÇÃO DOS VOTOS 

 
CAPÍTULO I  

DA MESA APURADORA 
 

Art. 43. A Comissão Eleitoral coordenará os trabalhos da Mesa Apuradora de Votos.  
 
Art. 44. A Mesa Apuradora de Votos será presidida por um servidor ativo e efetivo, 
designada pela Comissão Eleitoral, composta, minimamente, por 3 (três) membros 
titulares, sendo 1 (um) docente ativo e efetivo, 1 (um) técnico-administrativo ativo e 
efetivo e 1 (um) discente regularmente matriculado e ativo.  
 
Art. 45. A apuração dos votos será pública, realizada pela Mesa Apuradora de Votos, 
iniciando-se no dia seguinte ao encerramento da votação, em local definido pela 
Comissão Eleitoral. 
 
§ 1º Havendo viabilidade, a Comissão Eleitoral poderá utilizar de plataformas digitais 
para a exibir a apuração de votos, ao vivo, através das contas oficiais da Instituição, 
cuja exibição deverá ser previamente anunciada pela Comissão Eleitoral. 
 
§ 2º Cada Chapa poderá indicar 01 (um) fiscal e/ou 01 (um) dos candidatos da chapa, 
na condição de fiscal, para acompanhar a apuração, mediante a protocolização do 
requerimento, junto à Comissão Eleitoral, por meio do Sistema I-Protocolo da 
UNITINS, conforme Cronograma Eleitoral. 
 
§ 3º A Comissão Eleitoral fornecerá, aos fiscais de votação e de apuração, credencial, 
que conterá o nome do fiscal e o local para o qual foi indicado, a ser entregue pelo 
Presidente da Mesa Apuradora de Votos no dia da eleição, que será de obrigatório 
pelo fiscal. 
 
§ 4º A ausência de fiscais não impedirá a Mesa Receptora ou a Mesa de Apuração de 
iniciar ou dar continuidade aos trabalhos. 
 
§ 5º A etapa de apuração de votos deverá obedecer todas as regras sanitárias 
previamente estabelecidas pelos órgãos de saúde, competindo à Comissão Eleitoral 
a organização e a definição das demais providências necessárias para o seu fiel 
cumprimento. 
 
Art. 46. Acessados os dados registrados na plataforma eletrônica de votação, a Mesa 
Apuradora verificará se o número total de votos registrados corresponde ao número 
de votantes, por categoria, bem como os que forem considerados "ausentes", 
mediante verificação dos dados constantes na lista definitiva de votantes. 
 
Art. 47. No caso de divergências na apuração tratada no Art. 46, a Mesa Apuradora 
deverá requisitar da Diretoria de Tecnologia da Informação da Unitins os relatórios de 
log´s de registros de acessos à plataforma de votação para análises e deliberações. 
 
Art. 48. Uma vez atendido o disposto neste Edital, caberá à Mesa Apuradora a 
contagem dos votos por chapa para a apuração.  
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Art. 49. Os votos serão apurados e registrados em Ata de Apuração, na qual constará:  
 
a) revogado;  
b) total de eleitores na plataforma;  
c) total de votantes da plataforma;  
d) total de votantes e de votos;  
e) número de votos em branco e nulos;  
f) revogado; 
g) o número de votos de cada chapa por categoria.  
h) assinatura dos apuradores. 
i) assinatura dos fiscais. 
 
Art. 50. Concluída a apuração da plataforma, a Mesa Apuradora entregará à 
Comissão Eleitoral o relatório da apuração para totalização dos votos e posterior 
divulgação do resultado preliminar da eleição. 

 
CAPÍTULO II 

DA IMPUGNAÇÃO DOS VOTOS 
 
Art. 51. Apenas os fiscais credenciados poderão solicitar impugnação de imediato à 
Mesa Apuradora, cujos motivos deverão ser integralmente transcritos para a Ata de 
Apuração. 
 
Art. 52. Revogado. 
 
 
1.3  ONDE SE LÊ: 
 

ANEXO I 
CRONOGRAMA ELEITORAL 

 
27/03/2020 Publicação do Edital Eleitoral no Diário Oficial do Estado, no site da 

UNITINS e nos murais dos Campus Universitários da UNITINS. 

30 a 31/03/2020 Período de impugnação ao Edital. 

01/04/2020 Análise, pela Comissão Eleitoral, das impugnações ao Edital. 

02/03/2020 Publicação dos resultados de análise das impugnações ao Edital. 

03 a 08/04/2020 Inscrições da(s) chapa(s) para Reitor(a) e Vice-Reitor(a) 

09/04/2020 Análise, pela Comissão Eleitoral, das inscrições dos candidatos das 
chapas. 

10/04/2020 Publicação preliminar das chapas deferidas e indeferidas. 

13 e 14/04/2020 Período para apresentação de recurso contra as candidaturas 
homologadas e/ou impugnadas. 

15 e 16/04/2020 Análise dos recursos contra as candidaturas homologadas e/ou 
impugnadas. 

17/04/2020 Divulgação dos resultados de análise dos recursos contra as 
candidaturas homologadas e/ou impugnadas. 

17/04/2020 Publicação da homologação final das inscrições. 
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20/04/2020 Sorteio das chapas, com designação de um número para cada uma, 
que também será usado como ordem dos candidatos nas cédulas 
eleitorais, às 10 horas, na Sala 10 da UNITINS (Sede Administrativa). 

20/04 a 03/06/2020 Período para campanha eleitoral 

04 a 15/05/2020 Período de solicitação para voto em trânsito. 
Período de cadastramento de mesários e fiscais. 

22/05/2020 Divulgação da lista de votantes. 

22/05/2020 Publicação dos nomes dos mesários e fiscais. 
Publicação do local indicado para cada mesário e fiscal. 

25 e 26/05/2020 Período para impugnação de nomes da lista de votantes. 

27 e 28/05/2020 Análise das impugnações de nomes da lista de votantes. 

29/05/2020 Publicação da lista definitiva de votantes. 

17/06/2020 Eleição para Reitor(a) e Vice-Reitor(a) 

18/06/2020 Apuração do resultado eleitoral, após o encerramento das votações. 

18/06/2020 Divulgação preliminar do resultado eleitoral. 

19/06/2020 Período para apresentação de recursos contra o resultado eleitoral. 

22 e 23/06/2020 Análise dos recursos contra o resultado eleitoral. 

23/06/2020 Divulgação dos resultados dos recursos contra o resultado eleitoral. 

25/06/2020 Homologação do Resultado Eleitoral Final pelo CONSUNI e 
publicação no site e nos murais da UNITINS e no Diário Oficial do 
Estado. 

26/06/2020 Encaminhamento do Resultado do processo de consulta à 
comunidade universitária, ao Governo do Estado do Tocantins, 
para nomeação do Reitor(a) e Vice-Reitor(a). 

Nota1: Todos os documentos serão recebidos no Protocolo da UNITINS, Sede Administrativa, das 08h 
às 18h, envelopados, identificados externamente, conferidos e lacrados pelo Servidor atendente, 
devendo ser dirigidos à Comissão Eleitoral nos prazos previstos neste Anexo I. 
Nota2: Os recursos passíveis de apresentação via Sistema I-Protocolo 
(https://www.unitins.br/iprotocolo/) devem observar os termos e prazos estabelecidos no Edital e neste 
Anexo I.  

 
 
LEIA-SE: 
 

ANEXO I 
CRONOGRAMA ELEITORAL 

 
27/03/2020 Publicação do Edital Eleitoral no Diário Oficial do Estado, no site da 

UNITINS e nos murais dos Campus Universitários da UNITINS. 

30 a 31/03/2020 Período de impugnação ao Edital. 

01/04/2020 Análise, pela Comissão Eleitoral, das impugnações ao Edital. 

02/04/2020 Publicação dos resultados de análise das impugnações ao Edital. 

03 a 08/04/2020 Inscrições da(s) chapa(s) para Reitor(a) e Vice-Reitor(a) 

09/04/2020 Análise, pela Comissão Eleitoral, das inscrições dos candidatos das 
chapas. 

10/04/2020 Publicação preliminar das chapas deferidas e indeferidas. 

13 e 14/04/2020 Período para apresentação de recurso contra as candidaturas 
homologadas e/ou impugnadas. 

15 e 16/04/2020 Análise dos recursos contra as candidaturas homologadas e/ou 
impugnadas. 
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17/04/2020 Divulgação dos resultados de análise dos recursos contra as 
candidaturas homologadas e/ou impugnadas. 

17/04/2020 Publicação da homologação final das inscrições. 

20/04/2020 Sorteio das chapas, com designação de um número para cada uma, 
que também será usado como ordem dos candidatos nas cédulas 
eleitorais, às 10 horas, na Sala 10 da UNITINS (Sede 
Administrativa). 

20 a 27/04 e 02 a 21/06 Período para campanha eleitoral 

04 a 15/05/2020 Período de solicitação para voto em trânsito. (Revogado) 
Período de cadastramento de mesários e fiscais. (Revogado) 

08/06/2020 a 09/06/2020 Período de credenciamento de fiscais para acompanhamento da 
etapa de apuração dos votos. 

10/06/2020 Prazo para nomeação da comissão de auditoria. 

11/06/2020 Divulgação da lista preliminar de de votantes e dos fiscais habilitados 
para acompanhamento da etapa de apuração. 

22/05/2020 Publicação dos nomes dos mesários e fiscais. (Revogado) 
Publicação do local indicado para cada mesário e fiscal. (Revogado) 

11/06/2020  a 15/06/2020 Período para impugnação, correção, inserção ou retificação de 
dados ou nomes da lista preliminar de votantes. 

16/06/2020 a 17/06/2020 Análise das impugnações de nomes da lista de votantes. 

18/06/2020 Publicação da lista definitiva de votantes. 

22/06/2020 Data limite para envio das chaves individuais. 

25/06/2020 Eleição para os cargos de Reitor(a) e Vice-Reitor(a) 

26/06/2020 Apuração do resultado eleitoral, após o encerramento das votações. 

29/06/2020 Prazo final para o parecer da comissão de auditoria. 

30/06/2020 Divulgação preliminar do resultado eleitoral. 

01/07/2020 a 02/07/2020 Período para apresentação de recursos contra o resultado eleitoral. 

03/07/2020 Análise dos recursos contra o resultado eleitoral. 

03/07/2020 Divulgação dos resultados dos recursos contra o resultado eleitoral. 

07/07/2020  Homologação do Resultado Eleitoral Final pelo CONSUNI e 
publicação no site e nos murais da UNITINS e no Diário Oficial do 
Estado. 

08/07/2020 Encaminhamento do Resultado do processo de consulta à 
comunidade universitária, ao Governo do Estado do Tocantins, 
para nomeação do Reitor(a) e Vice-Reitor(a). 

Nota1: Os recursos passíveis de apresentação via Sistema I-Protocolo 
(https://www.unitins.br/iprotocolo/) devem observar os termos e prazos estabelecidos no Edital e neste 
Anexo I.  

 
 
2  DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

2.1. Os demais dispositivos previstos no EDITAL Nº 001/2020 COMISSÃO 

ELEITORAL - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DOS CARGOS DE 

REITOR(A) E VICE- REITOR(A) DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS 

(UNITINS), no EDITAL Nº 001/2020 – 02 - COMISSÃO ELEITORAL (RETIFICAÇÃO) 

e no EDITAL Nº 001/2020 – 04 - COMISSÃO ELEITORAL (RETIFICAÇÃO) 

permanecem inalterados. 
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2.2. Eventuais casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

 
2.3 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Palmas - TO, 03 de junho de 2020.  

 
 

FRED NEWTON DA SILVA SOUZA 

Presidente da Comissão Eleitoral 
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