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PORTARIA DA REITORIA Nº 251 DE 06 DE JULHO DE 2017. 

 

Nomeia a Comissão Eleitoral responsável pela 

elaboração da lista tríplice  para  reitor e vice-reitor 

da UFABC 

 

 

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pelo Decreto da Presidência da República, de 31 de janeiro de 2014, 

publicado no Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 1, de 3 de fevereiro de 2014, no 

uso de suas atribuições legais, considerando as deliberações ocorridas na I sessão extraordinária 

do Conselho Universitário (ConsUni), realizada em 4 de julho de 2017; e ainda, o disposto no 

item 1 do anexo à Resolução ConsUni nº 124, de 8 de outubro de 2013, que regulamenta as 

normas gerais para a elaboração de lista tríplice para reitor e vice-reitor: 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º  Designar os seguintes membros, sob a presidência da primeira, para a 

composição da Comissão Eleitoral responsável pela condução do processo eleitoral para os 

cargos de reitor e vice-reitor, conforme segue:  

I- Clarissa de Franco (técnica administrativa); 

II- Silas Araújo Leite de Oliveira (técnico administrativo); 

III- Álvaro Takeo Omori (docente do CCNH); 

IV- Gilberto Marcos Antonio Rodrigues (docente do CECS); 

V- Márcio Fabiano da Silva (docente do CMCC); 

VI- Weber Escramanhoni (discente de graduação); e 

VII- Thiago Godoy de Oliveira (discente de pós-graduação). 

Art. 2º  A referida Comissão se extinguirá tão logo o processo eleitoral seja 

encerrado. 

Art. 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de 

Serviço da UFABC.  

 

 

Klaus Werner Capelle 

Reitor 

 

Boletim de Serviço nº 664 - 7 de julho de 2017 Página 18

http://www.ufabc.edu.br/ensino/docentes/gilberto-marcos-antonio-rodrigues
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