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CONSEPE
ATO DECISÓRIO Nº 44

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (ConsEPE) da FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições e considerando as 
deliberações ocorridas em sua V sessão ordinária, realizada no dia 8 de junho de 2011,

DECIDE:

Aprovar, quanto ao mérito, o Acordo de Cooperação entre UFABC e Universidade de Ciências 
Aplicadas de Frankfurt, em conformidade com os documentos constantes do processo 
23006.000455/2011-31.

HELIO WALDMAN
Presidente

ATO DECISÓRIO Nº 45

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (ConsEPE) da FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições e considerando as 
deliberações ocorridas em sua V sessão ordinária, realizada no dia 8 de junho de 2011,

DECIDE:

Aprovar, quanto ao mérito, o Acordo Geral de Cooperação entre UFABC e Universidad Piloto de 
Colombia, em conformidade com os documentos constantes do processo 23006.000672/2011-21.

HELIO WALDMAN
Presidente

RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 107

Delega competência à Comissão Permanente de Convênios e Overhead (CPCO) para aprovar, 
quanto ao mérito, a celebração de convênios.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (ConsEPE) da FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições e considerando:

• o estudo realizado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 430, de 7 de maio de 
2010;

• o art. 23, inciso VI do Estatuto da UFABC;

• a Resolução ConsUni nº 61, que dispõe sobre a taxa de 'overhead' incidente sobre 
desenvolvimento de projetos e prestação de serviços pela UFABC, cria o FUNPEX e institui a 
CPCO; e

• as deliberações ocorridas em sua V sessão ordinária, realizada no dia 8 de junho de 2011,
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RESOLVE:

Art. 1º Delegar a sua competência em aprovar, quanto ao mérito, a realização de convênios.

§ 1º A definição do termo 'convênio' será adotado na UFABC, para retratar acordos ou ajustes 
a serem celebrados com a iniciativa privada ou órgãos da Administração Pública Federal, 
Estadual e Municipal, direta ou indireta, envolvendo interesse institucional no projeto e 
interinstitucional na execução do objeto; cooperação técnico-científica para desenvolvimento de 
novos produtos, tecnologias e/ou pesquisas; regime de mútua cooperação e objetivos comuns.

§ 2º As etapas a serem cumpridas para a celebração de convênios no âmbito da UFABC 
estarão previstas no fluxo operacional, que será disponibilizado pela CPCO.

Art. 2º Caberá à CPCO, além das atribuições definidas pela Resolução ConsUni nº 61, julgar o 
mérito, a natureza e a realização de todos os convênios da UFABC, no âmbito do § 1º, artigo 1º 
desta Resolução.

Parágrafo único. A CPCO deverá apresentar ao ConsEPE um relatório anual das atividades 
desenvolvidas durante o período.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da 
UFABC.

Santo André, 13 de junho de 2011

HELIO WALDMAN
Presidente

RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 108

Estabelece normas sobre aproveitamento de disciplinas em Cursos de Graduação da UFABC.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (ConsEPE) DA FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições, considerando as 
deliberações ocorridas em sua V sessão ordinária realizada no dia 8 de junho de 2011,

RESOLVE:

Art 1º O aproveitamento de disciplinas dos cursos de graduação da Universidade Federal do ABC 
dar-se-á mediante preenchimento de formulário próprio encaminhado à Secretaria Acadêmica da 
Pró-Reitoria de Graduação.

Parágrafo único. Considera-se como aproveitamento de disciplinas aquelas anteriormente 
cursadas com aprovação nesta instituição e solicitadas no prazo máximo de 11 (onze) anos, a 
contar da conclusão da disciplina.

Art 2º A presente normativa destina-se a alunos reingressantes nos bacharelados 
interdisciplinares da UFABC e a alunos que tenham cursado disciplinas na UFABC como aluno 
especial, antes do ingresso nos bacharelados interdisciplinares.
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Parágrafo único. Considera-se aluno reingressante aquele admitido novamente na UFABC por 
meio de processo seletivo.

Art 3º Havendo mudanças nas matrizes dos cursos e/ou nas categorias, ementas e carga horária 
das disciplinas, o aproveitamento estará condicionado à análise da convalidação, conforme o 
disposto em Resolução específica.

Art 4º O aproveitamento será automático a partir da comprovação da aprovação nas disciplinas 
realizada pela Pró-Reitoria de Graduação.

Parágrafo único. No cálculo dos coeficientes de desempenho do aluno serão considerados o 
conceito e os créditos da disciplina.

Art 5º Casos omissos serão avaliados pela Pró-Reitoria de Graduação.

Art 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da 
UFABC.

Santo André, 13 de junho de 2011.

HELIO WALDMAN
Presidente
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GABINETE DA REITORIA
PORTARIAS
N° 233 – 08 DE JUNHO DE 2011.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pelo 
Decreto da Presidência da República, de 26 de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para UFABC, do servidor João Ricardo Sato, 
Professor Adjunto da Fundação Universidade Federal do ABC, no período de 25 a 31 de junho de 
2011 (incluindo trânsito), para participação no 17th Annual Meeting of the Organization for Human 
Brain Mapping, em Quebec – Canadá.

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 234 – 08 DE JUNHO DE 2011.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pelo 
Decreto da Presidência da República, de 26 de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para UFABC, do servidor José Roberto Tálamo, 
Professor Adjunto da Fundação Universidade Federal do ABC, no período de 28 de junho a 08 de 
julho de 2011 (incluindo trânsito), para participação na 18th EurOMA Conference, na Universidade 
de Cambridge, em Cambridge – Inglaterra.

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 235 – 08 DE JUNHO DE 2011.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pelo 
Decreto da Presidência da República, de 26 de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para UFABC, do servidor Marcelo Augusto Leigui de 
Oliveira, Professor Adjunto da Fundação Universidade Federal do ABC, no período de 18 a 25 
de junho de 2011 (incluindo trânsito), para participação no Workshop de Análise do Observatório 
Pierre Auger, em Santiago de Compostela – Espanha. 

HELIO WALDMAN
Reitor
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N° 236 – 08 DE JUNHO DE 2011.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pelo 
Decreto da Presidência da República, de 26 de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para UFABC, do servidor Ronei Miotto, Professor 
Adjunto da Fundação Universidade Federal do ABC, no período de 23 de junho a 10 de julho de 
2011 (incluindo trânsito), para participação na 13th International Conference on the Formation of 
Semiconductor Interfaces, em Praga – República Tcheca e visita ao Institute for Complex System 
and Mathematical Biology, em Alberdeen - Escócia.

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 237 – 08 DE JUNHO DE 2011.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pelo 
Decreto da Presidência da República, de 26 de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para UFABC, do servidor Fulvio Andres Callegari, 
Professor Adjunto da Fundação Universidade Federal do ABC, no período de 24 de junho a 
01 de julho de 2011 (incluindo trânsito), para participação na 13th International Conference on 
Transparent Optical Networks, ICTON 2011, em Estocolmo – Suécia. 

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 238 – 09 DE JUNHO DE 2011.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pelo 
Decreto da Presidência da República, de 26 de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Declarar, a partir de 08 de junho de 2011, a vacância do cargo de Assistente em Administração, 
do Quadro da Universidade Federal do ABC, ocupado pela servidora Daiana de Miranda Brandão, 
SIAPE 1546687, em decorrência de posse em outro cargo público inacumulável. 

HELIO WALDMAN
Reitor
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N° 239 – 09 DE JUNHO DE 2011.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pelo 
Decreto da Presidência da República, de 26 de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Tornar sem efeito a Portaria nº 227, de 03 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial da União, 
de 06 de junho de 2011, seção 2, página 12. 

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 240 – 09 DE JUNHO DE 2011.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pelo 
Decreto da Presidência da República, de 26 de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para UFABC, da servidora Juliana Bueno, Professora 
Adjunta da Fundação Universidade Federal do ABC, no período de 30 de junho a 31 de agosto 
de 2011 (incluindo trânsito), para atividades de pesquisa junto à Universidade de Melbourne e 
participação no Congresso Beyond the Possible: In Memorian of Richard Sylvan, em Melbourne – 
Austrália. 

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 241 – 10 DE JUNHO DE 2011.

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC, nomeado pela 
Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial da União, Seção 
2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para UFABC, do servidor Helio Waldman, reitor 
da Fundação Universidade Federal do ABC, no período de 24 de junho a 02 de julho de 2011 
(incluindo trânsito), para participação na 13th International Conference on Transparent Optical 
Networks ICTON 2011, em Estocolmo – Suécia.

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-reitor

N° 242 – 13 DE JUNHO DE 2011.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pelo 
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Decreto da Presidência da República, de 26 de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Art. 1° Alterar a composição do Grupo de Trabalho para elaboração de proposta para 
regulamentação interna relativa ao trabalho esporádico dos docentes em regime de dedicação 
exclusiva, instituído pela Portaria n° 222, de 31 de maio de 2011, publicada no Boletim de Serviço 
n° 167, de 08 de junho de 2011.

Art. 2° Este Grupo de Trabalho passa a ser composto pelos seguintes membros, sob a 
presidência do primeiro:

• Dácio Roberto Matheus, representante da PROGRAD;
• Rosana Denaldi, representante da PROPLADI;
• Mauricio Bianchi Wojslaw, representante da PROAD;
• Carlos Alberto dos Reis Filho, representante da PROPES;
• Francisco José Fraga da Silva, representante da PROPG;
• Maísa Helena Altarugio, representante da PROEX; 
• Joel Felipe Pereira, representante da PROAP; e
• Marcelo Modesto da Silva, representante da CPPD.

Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da UFABC.

HELIO WALDMAN
Reitor 

N° 243 – 13 DE JUNHO DE 2011.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pelo 
Decreto da Presidência da República, de 26 de janeiro de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, por mais 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de 10 de junho de 2011, o prazo 
para término dos trabalhos do Grupo de Trabalho para rever os estudos apresentados pelo CECS 
e estendê-los a todos os Centro da Universidade, instituído pela Portaria nº 103, de 04 de março 
de 2011, prorrogada pela Portaria nº 186, de 02 de maio de 2011.

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 244 – 14 DE JUNHO DE 2011.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pelo 
Decreto da Presidência da República, de 26 de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:
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Nomear em caráter efetivo, nos termos do Artigo 9º da Lei 8.112/90, e do Decreto 7.232, 
publicado no Diário Oficial da União, de 20/07/2010, a candidata aprovada no Concurso Público, 
objeto do Edital nº 153, de 18/10/2010, publicado no Diário Oficial da União, de 19/10/2010, com 
resultado homologado pelo Edital nº 05, de 14/02/2011, publicado no Diário Oficial da União, 
de 15/02/2011, para compor o Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Federal do ABC, 
conforme anexo I na presente portaria:

ANEXO I

Cargo: Engenheiro Civil

Nome do candidato Vacância Cód. vaga
Patrícia Franca Folchito Doriva Reis Silva 0805114

HELIO WALDMAN
Reitor 

N° 245 – 14 DE JUNHO DE 2011.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pelo 
Decreto da Presidência da República, de 26 de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Nomear, em caráter efetivo, nos termos do Artigo 9º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, no Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Federal do ABC, a candidata aprovada 
no Concurso Público, objeto do Edital nº 08, publicado no Diário Oficial da União, de 05 de abril 
de 2010, com resultado homologado pelo Edital nº 85, de 24 de junho 2010, publicado no Diário 
Oficial da União, de 25 de junho 2010, seção 3, página 36, conforme anexo I a presente portaria.

ANEXO I

Cargo: Professor Adjunto - Área: Geociências – Subárea: Climatologia

Nome do candidato Código da vaga
Maria Cleofé Valverde Branbila 0805319

HELIO WALDMAN
Reitor 

N° 246 – 14 DE JUNHO DE 2011.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pelo 
Decreto da Presidência da República, de 26 de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:
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Nomear, em caráter efetivo, nos termos do Artigo 9º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990, no Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Federal do ABC, o candidato aprovado 
no Concurso Público, objeto do Edital nº 16, publicado no Diário Oficial da União, de 05 de abril 
de 2010, com resultado homologado pelo Edital nº 181, de 19 de novembro 2010, publicado 
no Diário Oficial da União, de 24 de novembro 2010, seção 3, página 43, conforme anexo I a 
presente portaria.

ANEXO I

Cargo: Professor Adjunto - Área: Geociências – Subárea: Climatologia

Nome do candidato Código da vaga
Thales Sousa 0805320

HELIO WALDMAN
Reitor 

N° 247 – 14 DE JUNHO DE 2011.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pelo 
Decreto da Presidência da República, de 26 de janeiro de 2010, publicadO no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para UFABC, do servidor Humberto Naoyuki 
Yoshimura, Professor Adjunto da Fundação Universidade Federal do ABC, no período de 19 a 
23 de junho de 2011 (incluindo trânsito), para participação na 12th Conference of the European 
Ceramic Society, em Estocolmo – Suécia.

HELIO WALDMAN
Reitor 

N° 248 – 14 DE ABRIL DE 2011.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pelo 
Decreto da Presidência da República, de 26 de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para UFABC, do servidor Marat Rafikov, Professor 
Titular da Fundação Universidade Federal do ABC, no período de 22 de junho a 01 de julho de 
2011 (incluindo trânsito), para participação na 11th International Conference on Computational 
and Mathematical Methods in Science and Engineering, em Alicante – Espanha.

HELIO WALDMAN
Reitor 
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N° 249 – 14 DE JUNHO DE 2011.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pelo 
Decreto da Presidência da República, de 26 de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Grupo de Trabalho “Campus São Bernardo do Campo”, para apresentar uma 
proposta preliminar de oferecimento de cursos de Graduação e Pós-Graduação e número 
de alunos no Campus de São Bernardo do Campo, em diálogo com as demais iniciativas de 
discussão, já em curso no âmbito dos centros e outros espaços.

Art. 2º O Grupo de Trabalho será constituído pelos seguintes membros, sob a presidência do 
primeiro:

• Prof. Dr. Arilson da Silva Favareto, SIAPE nº 1544395;
• Prof. Dr. Derval dos Santos Rosa, SIAPE nº 1671275;
• Profª Drª Rosana Denaldi, SIAPE nº 1671277;
• Prof. Dr. Klaus Werner Capelle, SIAPE nº 1724836;
• Prof. Dr. Carlos Kamienski, SIAPE nº 1196309;
• Prof. Dr. Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, SIAPE nº 1600878;
• Prof. Dr. Gilberto Martins, SIAPE nº 1548098; e
• Prof. Dr. Valdecir Marvulle, SIAPE nº 0395123.

Art. 3º Determinar o prazo de 90 dias para a realização e conclusão dos trabalhos, a contar da 
publicação desta Portaria no Boletim de Serviço da UFABC.

HELIO WALDMAN
Reitor
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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 147 – 09 DE JUNHO DE 2011.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 188 de 12 de fevereiro  de 2010, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 07, de 18 de fevereiro de 2010, considerando as competências 
delegadas  pela Portaria UFABC nº 966 de 13 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 12, de 18 de outubro de 2010, retificada pela Portaria nº 31, publicada no 
Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2011, seção 2, página 8, no uso das atribuições a ele 
conferida, 

RESOLVE:

Designar o servidor Fernando Ferreira Matias, SIAPE nº1680227, para exercer a função 
gratificada de Coordenador de Desenvolvimento Institucional da PROPLADI, código FG-2, 
ficando dispensado a função que atualmente ocupa.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA N° 148 – 09 DE JUNHO DE 2011.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 188 de 12 de fevereiro  de 2010, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 07, de 18 de fevereiro de 2010, considerando as competências 
delegadas  pela Portaria UFABC nº 966 de 13 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 12, de 18 de outubro de 2010, retificada pela Portaria nº 31, publicada no 
Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2011, seção 2, página 8, no uso das atribuições a ele 
conferida, 

RESOLVE:

Designar o servidor  Gilberto  da Silva Gusmão, SIAPE nº 1766534, para exercer o encargo de 
substituto eventual do Coordenador de Desenvolvimento Institucional da PROPLADI, código FG-
2, durante afastamentos e impedimentos regulares do titular.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA N° 149 – 09 DE JUNHO DE 2011.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 188 de 12 de fevereiro  de 2010, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 07, de 18 de fevereiro de 2010, considerando as competências 
delegadas  pela Portaria UFABC nº 966 de 13 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 12, de 18 de outubro de 2010, retificada pela Portaria nº 31, publicada no 
Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2011, seção 2, página 8, no uso das atribuições a ele 
conferida, 
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RESOLVE:

Designar a servidora Vanessa Elena Bomfim, SIAPE nº1534033, para exercer a função gratificada 
de Coordenadora de Planejamento e Acompanhamento Econômico da PROPLADI, código FG-1, 
ficando dispensada a função que atualmente ocupa.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA N° 150 – 09 DE JUNHO DE 2011.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 188 de 12 de fevereiro  de 2010, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 07, de 18 de fevereiro de 2010, considerando as competências 
delegadas  pela Portaria UFABC nº 966 de 13 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 12, de 18 de outubro de 2010, retificada pela Portaria nº 31, publicada no 
Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2011, seção 2, página 8, no uso das atribuições a ele 
conferida, 

RESOLVE:

Designar o servidor  Leonel de Miranda Sampaio, SIAPE nº 1549453, para exercer o encargo 
de substituto eventual do Coordenador de Planejamento e Acompanhamento Econômico da 
PROPLADI, código FG-1, durante afastamentos e impedimentos regulares do titular.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA N° 151 – 09 DE JUNHO DE 2011.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 188 de 12 de fevereiro  de 2010, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 07, de 18 de fevereiro de 2010, considerando as competências 
delegadas  pela Portaria UFABC nº 966 de 13 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 12, de 18 de outubro de 2010, retificada pela Portaria nº 31, publicada no 
Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2011, seção 2, página 8, no uso das atribuições a ele 
conferida, 

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 82 de 16 de maio de 2007, publicada no Diário Oficial da União  de 
18 de maio de 2007, seção 2, página 17.

Art. 2º - Designar o servidor  Fernando Ferreira Matias, SIAPE nº 1680227, para exercer o 
encargo de substituto eventual do Coordenador Geral de Planejamento da PROPLADI, código 
CD-4, durante afastamentos e impedimentos regulares do titular.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração
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PORTARIA Nº 152 – 09 DE JUNHO DE 2011.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
– UFABC, nomeado pela Portaria nº 188 de 12 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 07, de 18 de fevereiro de 2010, considerando as competências 
delegadas pela Portaria UFABC nº 966 de 13 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 12, de 18 de outubro de 2010, retificada pela Portaria nº 31, publicada no 
Diário Oficial da União, Seção 2, página 8, de 24 de janeiro de 2011, no uso das atribuições a ele 
conferida, 

RESOLVE:

Designar a servidora Alessandra de Castilho, SIAPE nº 1759657, para responder como Fiscal 
Responsável pelo Contrato nº 037/2011, processo nº 23006.000640/2011-26, firmado entre a 
Fundação Universidade Federal do ABC e a empresa Logos do Brasil Estruturas e Eventos Ltda, 
tendo como substituto o servidor Ioshua Terner, SIAPE nº 1550444.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA Nº 153 – 09 DE JUNHO DE 2011.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
– UFABC, nomeado pela Portaria nº 188 de 12 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 07, de 18 de fevereiro de 2010, considerando as competências 
delegadas pela Portaria UFABC nº 966 de 13 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 12, de 18 de outubro de 2010, retificada pela Portaria nº 31, publicada no 
Diário Oficial da União, Seção 2, página 8, de 24 de janeiro de 2011, no uso das atribuições a ele 
conferida, 

RESOLVE:

Designar o servidor Christian Ryu Yasuhara, SIAPE nº 1689996, para responder como Fiscal 
Responsável pelo Contrato nº 032/2011, processo nº 23006.001583/2010-11, firmado entre a 
Fundação Universidade Federal do ABC e a empresa Copseg Segurança e Vigilância Ltda, tendo 
como substitutos os servidores Valdenor Santos de Jesus, SIAPE nº 1628528, e Natália Cardoso 
Abreu de Araujo, SIAPE nº 1825958.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA N° 154 – 09 DE JUNHO DE 2011.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 188 de 12 de fevereiro  de 2010, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 07, de 18 de fevereiro de 2010, considerando as competências 
delegadas  pela Portaria UFABC nº 966 de 13 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 12, de 18 de outubro de 2010, retificada pela Portaria nº 31, publicada no 
Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2011, seção 2, página 8, no uso das atribuições a ele 
conferida, 
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RESOLVE:

Designar a servidora Bruna Armonas Colombo, SIAPE nº 1668040, para exercer o encargo de 
substituta interina da Chefe da Auditoria Interna da UFABC, código CD-4, no período de 21 a 30 
de julho de 2011.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA N° 155 – 10 DE JUNHO DE 2011.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 188 de 12 de fevereiro  de 2010, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 07, de 18 de fevereiro de 2010, considerando as competências 
delegadas  pela Portaria UFABC nº 966 de 13 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 12, de 18 de outubro de 2010, retificada pela Portaria nº 31, publicada no 
Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2011, seção 2, página 8, no uso das atribuições a ele 
conferida, 

RESOLVE:

Designar o servidor  Alexandre Brazilio de Lima, SIAPE nº 1668077, para exercer o encargo de 
substituto interino do Chefe da Divisão Administrativa da PROGRAD, código FG-2, no período de 
27 de junho a 01 de julho de 2011.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA N° 156 – 10 DE JUNHO DE 2011.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 188 de 12 de fevereiro  de 2010, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 07, de 18 de fevereiro de 2010, considerando as competências 
delegadas  pela Portaria UFABC nº 966 de 13 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 12, de 18 de outubro de 2010, retificada pela Portaria nº 31, publicada no 
Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2011, seção 2, página 8, no uso das atribuições a ele 
conferida, 

RESOLVE:

Designar o servidor Robson Moreno Piva, SIAPE nº2550445, para exercer a função gratificada 
de Chefe da Divisão de Contabilidade, código FG-1, ficando dispensado a função que atualmente 
ocupa.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA N° 157 – 10 DE JUNHO DE 2011.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 



Pág. 20

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 168 - 15 de junho de 2011

UFABC, nomeado pela Portaria nº 188 de 12 de fevereiro  de 2010, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 07, de 18 de fevereiro de 2010, considerando as competências 
delegadas  pela Portaria UFABC nº 966 de 13 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 12, de 18 de outubro de 2010, retificada pela Portaria nº 31, publicada no 
Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2011, seção 2, página 8, no uso das atribuições a ele 
conferida, 

RESOLVE:

Designar a servidora  Gilmara Teixeira Lima, SIAPE nº 1776525, para exercer o encargo de 
substituta eventual do Chefe da Divisão de Contabilidade, código FG-1, durante afastamentos e 
impedimentos regulares do titular, ficando revogada a Portaria nº 686 de 07 de julho de 2010.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA N° 158 – 10 DE JUNHO DE 2011.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 188 de 12 de fevereiro  de 2010, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 07, de 18 de fevereiro de 2010, considerando as competências 
delegadas  pela Portaria UFABC nº 966 de 13 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 12, de 18 de outubro de 2010, retificada pela Portaria nº 31, publicada no 
Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2011, seção 2, página 8, no uso das atribuições a ele 
conferida, 

RESOLVE:

Designar a servidora Audeni Leite da Silva, SIAPE nº1624689, para exercer a função gratificada 
de Chefe da Divisão de Gestão Orçamentária, código FG-2, ficando dispensada a função que 
atualmente ocupa.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA N° 159 – 10 DE JUNHO DE 2011.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 188 de 12 de fevereiro  de 2010, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 07, de 18 de fevereiro de 2010, considerando as competências 
delegadas  pela Portaria UFABC nº 966 de 13 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 12, de 18 de outubro de 2010, retificada pela Portaria nº 31, publicada no 
Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2011, seção 2, página 8, no uso das atribuições a ele 
conferida, 

RESOLVE:

Designar a servidora  Aline Anieri, SIAPE nº 1833329, para exercer o encargo de substituta 
eventual do Chefe da Divisão de Gestão Orçamentária, código FG-2, durante afastamentos e 



Pág. 21

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 168 - 15 de junho de 2011

impedimentos regulares do titular, ficando revogada a Portaria nº 491 de 02 de junho de 2010.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA N° 160 – 10 DE JUNHO DE 2011.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 188 de 12 de fevereiro  de 2010, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 07, de 18 de fevereiro de 2010, considerando as competências 
delegadas  pela Portaria UFABC nº 966 de 13 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 12, de 18 de outubro de 2010, retificada pela Portaria nº 31, publicada no 
Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2011, seção 2, página 8, no uso das atribuições a ele 
conferida, 

RESOLVE:

Designar o servidor Paulo Roberto Zerbinatti, SIAPE nº1681222, para exercer a função gratificada 
de Chefe da Seção de Processamentos Contábeis, código FG-4.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA N° 161 – 10 DE JUNHO DE 2011.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 188 de 12 de fevereiro  de 2010, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 07, de 18 de fevereiro de 2010, considerando as competências 
delegadas  pela Portaria UFABC nº 966 de 13 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 12, de 18 de outubro de 2010, retificada pela Portaria nº 31, publicada no 
Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2011, seção 2, página 8, no uso das atribuições a ele 
conferida, 

RESOLVE:

Designar a servidora  Gilmara Teixeira Lima, SIAPE nº 1776525, para exercer o encargo de 
substituta eventual do Chefe da Seção de Processamentos Contábeis, código FG-4, durante 
afastamentos e impedimentos regulares do titular.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA N° 162 – 10 DE JUNHO DE 2011.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 188 de 12 de fevereiro  de 2010, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 07, de 18 de fevereiro de 2010, considerando as competências 
delegadas  pela Portaria UFABC nº 966 de 13 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 12, de 18 de outubro de 2010, retificada pela Portaria nº 31, publicada no 
Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2011, seção 2, página 8, no uso das atribuições a ele 
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conferida, 

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a Portaria nº98 de 02 de junho de 2008, publicada no Boletim de Serviço da 
UFABC nº 19 de julho de 2008.

Art. 2º - Designar o servidor Robson Moreno Piva, SIAPE nº2550445, para exercer o encargo de  
Contador responsável substituto da UFABC, nas ausências e impedimentos regulares do titular.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA N° 163 – 10 DE JUNHO DE 2011.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 188 de 12 de fevereiro  de 2010, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 07, de 18 de fevereiro de 2010, considerando as competências 
delegadas  pela Portaria UFABC nº 966 de 13 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 12, de 18 de outubro de 2010, retificada pela Portaria nº 31, publicada no 
Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2011, seção 2, página 8, no uso das atribuições a ele 
conferida, 

RESOLVE:

Designar o servidor Valdir Vida, SIAPE 1534021, para exercer o encargo de substituto eventual 
do Coordenador Geral de Finanças e Contabilidade da UFABC, código CD-4, durante os 
afastamentos e impedimentos regulares do titular, ficando revogada a Portaria nº 85 de 14 de 
maio 2008.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA N° 164 – 10 DE JUNHO DE 2011.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 188 de 12 de fevereiro  de 2010, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 07, de 18 de fevereiro de 2010, considerando as competências 
delegadas  pela Portaria UFABC nº 966 de 13 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 12, de 18 de outubro de 2010, retificada pela Portaria nº 31, publicada no 
Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2011, seção 2, página 8, no uso das atribuições a ele 
conferida, 

RESOLVE:

Designar o servidor Valdir Vida, SIAPE nº1534021, para exercer o encargo de  Gestor Financeiro 
substituto da UFABC, nas ausências e impedimentos regulares do titular.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração
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PORTARIA N° 165 – 10 DE JUNHO DE 2011.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 188 de 12 de fevereiro  de 2010, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 07, de 18 de fevereiro de 2010, considerando as competências 
delegadas  pela Portaria UFABC nº 966 de 13 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 12, de 18 de outubro de 2010, retificada pela Portaria nº 31, publicada no 
Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2011, seção 2, página 8, no uso das atribuições a ele 
conferida, 

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a Portaria nº307 de 23 de outubro de 2008, publicada no Boletim de Serviço da 
UFABC nº 31 de 30 de outubro de 2008.

Art. 2º - Designar o servidor Robson Moreno Piva, SIAPE nº2550445, para exercer o encargo de  
Gestor Financeiro Interino da UFABC, nas ausências e impedimentos regulares do titular e seu 
substituto.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS HUMANOS – CGRH

AUXILIO NATALIDADE

Nome do Servidor: Márcia Cristina de Paula Marcial Andrade
Cargo: Assistente em Administração
Matrícula SIAPE: 1674525
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Filho(a): Ana Carolina Marcial Andrade
Data de Nascimento: 06/06/2011
Matrícula: 116301 01 55 2011 1 00146 043 0059254 - 06
Cartório: Oficial de Reg. Civil das Pessoas Naturais – Ribeirão Pires
Valor: R$ 492,77
Mês/ Pagamento: junho/2011
Fundamento Legal: Artigo 196 da Lei nº 8.112/90

SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA

Nome do Servidor: Vanessa Elena Bomfim
Cargo: Administradora
Função: FG-1 – Chefe da Divisão de Gestão Orçamentária
Matrícula SIAPE: 1534033
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Fábio Borges
Função Substituída: Coordenador Geral de Finanças e Contabilidade
Código da Função: CD-4
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Ato da designação de substituição: Portaria nº 85 de 14/05/2008, publicada no BS nº 18, de 
junho de 2008.
Período de Afastamento: 16/05/2011 a 20/05/2011
Motivo do Afastamento: Férias
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Rodrigo Panzica
Cargo: Técnico em Contabilidade
Função: FG-3 – Responsável pela Controladoria Financeira
Matrícula SIAPE: 1533926
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Valdir Vida
Função Substituída: Chefe da Divisão de Administração Financeira
Código da Função: FG-1
Ato da designação de substituição: Portaria nº 876 de 16/09/2010, publicada no Boletim de 
Serviço nº 130 de 22/09/2010
Período de Afastamento: 06/06/2011 a 15/06/2011
Motivo do Afastamento: Férias
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Herculano da Silva Martinho
Cargo: Professor 3º Grau
Função: CD-4 Assessor Acadêmico da PROPES
Matrícula SIAPE: 1600858
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Klaus Werner Capelle
Função Substituída: Pró-Reitor de Pesquisa
Código da Função: CD-3
Ato da designação de substituição: Portaria nº 736 de 15/07/2010, publicada no BS nº 121, de 
21/07/2010.
Período de Afastamento: 20/06/2011 a 22/07/2011
Motivo do Afastamento: Férias
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Luana Mara Almeida Teixeira
Cargo: Secretária Executiva
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1736602
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Eliane Cristina da Silva Nascimento
Função Substituída: Chefe da Divisão de Assuntos Educacionais da PROGRAD
Código da Função: FG-2
Ato da designação de substituição: Portaria nº 953 de 06/10/2010, publicada no Boletim de 
Serviço nº 133 de 13/10/2010
Período de Afastamento: 16/05/2011 a 21/05/2011
Motivo do Afastamento: Férias
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.



Pág. 25

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 168 - 15 de junho de 2011

Nome do Servidor: Vitor Augusto Bulha Barroso
Cargo: Assistente em Administração
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1668054
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Andréia Prando da Cunha
Função Substituída: Secretária Executiva da PROPLADI
Código da Função: FG-5
Ato da designação de substituição: Portaria nº 848 de 02/09/2010, publicada no BS nº 129 de 
15/09/2010
Período de Afastamento: 27/06/2011 a 08/07/2011
Motivo do Afastamento: Férias
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

AFASTAMENTOS DE MAIO DE 2011

AFASTAMENTOS NACIONAIS

NOME DESTINO UF INÍCIO TÉRMINO
ADRIANO REINALDO VICOTO 

BENVENHO CURITIBA PR 02/05/2011 06/05/2011

AGNALDO APARECIDO FRESCHI CAMPINAS SP 19/05/2011 19/05/2011
AHDA PIONKOSKI GRILO PAVANI SÃO CARLOS SP 03/05/2011 03/05/2011

ALDA MARIA NAPOLITANO SANCHEZ FLORIANÓPOLIS SC 16/05/2011 18/05/2011
ALDA MARIA NAPOLITANO SANCHEZ RECIFE PE 18/05/2011 20/05/2011

ALESSANDRA DE CASTILHO FLORIANÓPOLIS SC 17/05/2011 19/05/2011
ALEX GOMES DIAS JOÃO PESSOA PB 03/05/2011 13/05/2011

ALEXSANDRE FIGUEIREDO LAGO FLORIANÓPOLIS SC 23/05/2011 27/05/2011
ALFREDO DEL SOLE LORDELO ILHA SOLTEIRA SP 26/05/2011 27/05/2011

ALLAN MOREIRA XAVIER FLORIANÓPOLIS SC 23/05/2011 26/05/2011
ANA KEILA MOSCA PINEZI SALVADOR BA 11/05/2011 13/05/2011

ANDREA DE OLIVEIRA CARDOSO SÃO PAULO SP 10/05/2011 10/05/2011
ANDREA DE OLIVEIRA CARDOSO MANAUS AM 30/05/2011 30/05/2011

BERNARDO FONTES GRACIA SÃO PAULO SP 12/05/2011 12/05/2011
CARLOS ALBERTO KAMIENSKI BRASÍLIA DF 25/05/2011 25/05/2011
CARLOS SUETOSHI MIYAZAWA ALFENAS MG 04/05/2011 07/05/2011

CLAUDIA BOIAN MANAUS AM 30/05/2011 31/05/2011
DANIELE RIBEIRO DE ARAUJO CAMPINAS SP 26/05/2011 26/05/2011
DANIELE RIBEIRO DE ARAUJO CAMPINAS SP 31/05/2011 31/05/2011
DERVAL DOS SANTOS ROSA RIO DE JANEIRO RJ 25/05/2011 26/05/2011
DERVAL DOS SANTOS ROSA SÃO PAULO SP 11/05/2011 11/05/2011
DIANA SARITA HAMBURGER MANAUS AM 06/05/2011 12/05/2011

EDUARDO PERES NOVAIS DE SA SÃO CARLOS SP 06/05/2011 06/05/2011
ELIZABETE CAMPOS DE LIMA CUBATÃO SP 21/05/2011 21/05/2011

ERICK LEITE BASTOS FLORIANÓPOLIS SC 22/05/2011 27/05/2011
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FABIO BORGES MACEIÓ AL 09/05/2011 13/05/2011
FABIO NEVES MARGARIDO BRASÍLIA DF 11/05/2011 13/05/2011

FERNANDO FERREIRA MATIAS RECIFE PE 22/05/2011 25/05/2011
FERNANDO LUIS SEMIAO DA SILVA CAMPINAS SP 09/05/2011 11/05/2011

FERNANDO ZANIOLO GIBRAN SÃO SEBASTIÃO SP 11/05/2011 11/05/2011
FLAVIO LEANDRO DE SOUZA FLORIANÓPOLIS SC 23/05/2011 26/05/2011
GUILHERME SOLCI MADEIRA BRASÍLIA DF 12/05/2011 12/05/2011
GUILHERME SOLCI MADEIRA BRASÍLIA DF 15/05/2011 18/05/2011
GUSTAVO MARTINI DALPIAN BRASÍLIA DF 16/05/2011 17/05/2011

HELIO WALDMAN BRASÍLIA DF 04/05/2011 06/05/2011
HUMBERTO NAOYUKI YOSHIMURA IPOJUCA PE 30/05/2011 02/06/2011

ISELI LOURENCO NANTES ANGRA DOS REIS RJ 02/05/2011 06/05/2011
IVANISE GAUBEUR FLORIANÓPOLIS SC 22/05/2011 26/05/2011

JABRA HABER RIO DO SUL SC 31/05/2011 31/05/2011
JOEL PEREIRA FELIPE BRASÍLIA DF 15/05/2011 17/05/2011
JOSE CARLOS DUGO BRASÍLIA DF 15/05/2011 18/05/2011

JULIANA BUENO NITERÓI RJ 06/05/2011 13/05/2011
JULIANA MARCHI IPOJUCA PE 29/05/2011 02/06/2011

KARINA PASSALACQUA MORELLI 
FRIN FLORIANÓPOLIS SC 23/05/2011 27/05/2011

LUCIANA PEREIRA JOINVILLE SC 11/05/2011 15/05/2011
LUCIANO PUZER SÃO CARLOS SP 09/05/2011 10/05/2011

LUCIANO SOARES DA CRUZ FOZ DO IGUAÇU PR 02/05/2011 06/05/2011
LUIS PAULO BARBOUR SCOTT FOZ DO IGUAÇU PR 02/05/2011 02/05/2011
LUISA HELENA DOS SANTOS 

OLIVEIRA RIO CLARO SP 12/05/2011 12/05/2011

MARCOS JOEL RUBIA BRASÍLIA DF 04/05/2011 06/05/2011
MARIA ISABEL MESQUITA 
VENDRAMINI DELCOLLI SÃO PAULO SP 19/05/2011 19/05/2011

MAURO COELHO DOS SANTOS FLORIANÓPOLIS SC 22/05/2011 27/05/2011
NATALIA PIRANI GHILARDI LOPES FLORIANÓPOLIS SC 15/05/2011 21/05/2011

OTTO MULLER PATRAO DE OLIVEIRA NATAL RN 15/05/2011 20/05/2011
PATRICIA DEL NERO VELASCO MARÍLIA SP 25/05/2011 26/05/2011

PATRICIA GUILHERMITTI PEREIRA DE 
PAULA SÃO PAULO SP 25/05/2011 27/05/2011

PAULO TADEU GARCIA RIO DE JANEIRO RJ 04/05/2011 07/05/2011
PLINIO ZORNOFF TABOAS MACEIÓ AL 15/05/2011 17/05/2011

REINALDO LUIZ CAVASSO FILHO CAMPINAS SP 24/05/2011 04/06/2011
RICARDO CANELOI DOS SANTOS SÃO CARLOS SP 03/05/2011 03/05/2011

ROBERTO DA ANUNCIACAO NATAL RN 26/05/2011 27/05/2011
ROSANA DE CARVALHO DIAS BRASÍLIA DF 12/05/2011 13/05/2011
ROSANA DE CARVALHO DIAS RIO DE JANEIRO RJ 31/05/2011 31/05/2011

ROSANA DENALDI BRASÍLIA DF 19/05/2011 19/05/2011
ROSANA DENALDI RIO DE JANEIRO RJ 23/05/2011 27/05/2011
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ROSANA MORENO QUEVEDO BRASÍLIA DF 15/05/2011 17/05/2011
RUTH FERREIRA GALDUROZ RIO CLARO SP 02/05/2011 02/05/2011
RUTH FERREIRA GALDUROZ RIO CLARO SP 06/05/2011 06/05/2011
RUTH FERREIRA GALDUROZ RIO CLARO SP 13/05/2011 13/05/2011
RUTH FERREIRA GALDUROZ RIO CLARO SP 20/05/2011 20/05/2011
RUTH FERREIRA GALDUROZ RIO CLARO SP 27/05/2011 27/05/2011

SERGIO RICARDO LOURENCO CAMPINAS SP 20/05/2011 20/05/2011
SILVANA MARIA ZIONI RIO DE JANEIRO RJ 23/05/2011 25/05/2011

SILVIA HELENA FACCIOLA 
PASSARELLI RIO DE JANEIRO RJ 23/05/2011 27/05/2011

SIMONE APARECIDA PELLIZON SALVADOR BA 08/05/2011 13/05/2011
WAGNER ALVES CARVALHO FLORIANÓPOLIS SC 22/05/2011 27/05/2011
WENDEL ANDRADE ALVES FLORIANÓPOLIS SC 22/05/2011 27/05/2011

AFASTAMENTOS INTERNACIONAIS

NOME DESTINO INÍCIO TÉRMINO
ADRIANO VIANA ENSINAS LAUSANNE - SUIÇA 02/05/2011 06/05/2011
ADRIANO VIANA ENSINAS FLORENÇA - ITÁLIA 06/05/2011 13/05/2011

ARTUR ZIMERMAN WASHINGTON - EUA 06/05/2011 15/05/2011

CLAUDIO JOSE BORDIN JUNIOR PRAGA - REPÚBLICA 
TCHECA 21/05/2011 29/05/2011

FLAVIO LEANDRO DE SOUZA NICE - FRANÇA 08/05/2011 14/05/2011

GIORGIO ROMANO SCHUTTE JOHANNESBURG - 
ÁFRICA DO SUL 29/05/2011 01/06/2011

PATRICIA DANTONI KYOTO - JAPÃO 18/05/2011 30/05/2011

PATRICIA DEL NERO VELASCO BUENOS AIRES - 
ARGENTINA 11/05/2011 14/05/2011

RODRIGO FRESNEDA PARIS - FRANÇA 08/05/2011 22/05/2011
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CCNH
EDITAL Nº 03/2011 – 10 DE JUNHO DE 2011

Processo eleitoral para Coordenador e Vice Coordenador do Bacharelado em Ciências Biológicas

A Coordenação Pró-tempore do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, no uso de suas 
atribuições legais, torna público o processo eleitoral para a composição da Coordenação do 
Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, conforme disposições da Resolução ConsUni nº47 
de 03/08/2010 e da Resolução do ConsEP nº 74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares

1.1 Conforme disposto no Artigo 2º da Resolução ConsEP nº 74 de 16 de agosto de 2010 
haverá na Coordenação do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas um Coordenador e 
um Vice-Coordenador, os quais deverão ser eleitos pelos membros da Plenária do Curso de 
Bacharelado em Ciências Biológicas.

1.2 As candidaturas para os cargos de Coordenador e de Vice-Coordenador serão efetuadas 
em chapas constituídas por um candidato a Coordenador e um candidato a Vice-Coordenador, 
devidamente identificados por ocasião das inscrições das candidaturas.

1.3 Serão inelegíveis para Coordenador e para Vice-Coordenador do Bacharelado em Ciências 
Biológicas os membros da Comissão Eleitoral deste processo eletivo.

2. Da Comissão Eleitoral

2.1 A Coordenação Pró-tempore do Curso nomeará a Comissão Eleitoral cuja competência 
será:

I. Cumprir e fazer cumprir este Edital;

II. Oficializar e divulgar o registro de inscrições;

III. Divulgar a homologação das inscrições deferidas;

IV. Decidir sobre recursos interpostos;

V. Divulgar e estabelecer as seções eleitorais em número e locais suficientes para o 
atendimento aos eleitores;

VI. Compor as seções eleitorais com seus respectivos membros e nomear seus presidentes;

VII. Solicitar à Diretoria do CCNH o apoio necessário para o cumprimento do processo 
eleitoral;

VIII. Divulgar, proclamar e homologar os resultados;

IX. Elaborar o relatório final do processo eleitoral.
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2.2 A Comissão Eleitoral deverá definir os locais e os horários de abertura dos terminais de 
votação, de modo a cobrir todos os turnos em que haja atividade acadêmica do Bacharelado 
em Ciências Biológicas na UFABC.

Parágrafo único: A lista dos locais e horários de funcionamento dos terminais de votação 
deverá ser divulgada pelo menos cinco dias antes da data da votação.

2.3 A Comissão Eleitoral designará os servidores que irão compor as mesas de cada terminal 
de votação (mesários), distribuindo-os em turnos de trabalho e indicando o presidente da mesa 
no turno.

Parágrafo Único: O presidente da Comissão Eleitoral somente poderá compor a mesa de 
um terminal de votação no caso de ausência de um dos mesários previamente designados.

2.4 A Comissão Eleitoral será composta por:

I. 4 (quatro) representantes docentes; 

II. 1 (um) representante discente;

III. 1 (um) representante técnico-administrativo.

Parágrafo Único: o presidente da Comissão será nomeado entre a representação 
docente.

3. Das Inscrições

3.1 As inscrições das candidaturas serão efetuadas mediante entrega, na Secretaria do CCNH, 
de formulário disponível na própria Secretaria.

3.2 As inscrições poderão ser realizadas das 9h00 às 17h00 dos dias especificados no 
calendário eleitoral.

3.3 Serão indeferidas as inscrições das chapas onde haja superposição de nomes para os 
cargos Coordenador e Vice-Coordenador entre quaisquer chapas.

4. Da Campanha

4.1 Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, faixas e outros meios de 
divulgação na UFABC, dentro dos limites legais.

4.2 É vetado aos candidatos na campanha eleitoral:

I. Fazer propaganda utilizando-se de equipamentos sonoros dentro do campus da UFABC;

II. Utilizar sites residentes no domínio da UFABC para campanha eleitoral;

III. Afixar material de campanha em qualquer bem da UFABC;

IV. Utilizar recursos financeiros da UFABC.
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4.3 Poderão ser impugnadas, a critério da Comissão Eleitoral, as candidaturas que violarem 
estas regras.

4.4 Poderão denunciar a violação destas regras à Comissão Eleitoral os Diretores dos Centros, 
o Prefeito Universitário, o Reitor e as demais candidaturas, representadas pelo candidato a 
Coordenador da chapa.

4.5 A denúncia à violação destas regras poderá ser realizada em qualquer momento entre a 
divulgação das inscrições deferidas e o final da votação.

4.6 A campanha eleitoral encerrar-se-á às 23h00 do último dia útil antecedente ao dia das 
eleições.

5. Da Votação

5.1 A votação far-se-á por meio de voto secreto, pessoal e intransferível.

5.2 Caberá ao Presidente da Seção Eleitoral abrir e encerrar as atividades da respectiva seção.

5.3 Caberá aos membros da Comissão Eleitoral contabilizar a votação após o encerramento do 
período de votação.

5.4 Nos terminais de votação poderão permanecer apenas os membros da mesa eleitoral, o 
eleitor e os servidores designados para colaborar com a Comissão (mesários).

6. Da apuração

6.1 A apuração dos votos e a divulgação dos resultados serão realizadas apenas após o 
encerramento das eleições, em sessão pública, em local e horário a ser definido pela Comissão 
Eleitoral.

6.2 Concluída a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos 
de impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar à Coordenação do Curso ata 
circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos eleitos e o total dos 
votos brancos e nulos.

6.3 Em caso de empate no resultado da eleição, serão utilizados sequencialmente os seguintes 
critérios de desempate:

I. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a Coordenador;

II. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a Vice-Coordenador;

III. maior idade do candidato a Coordenador;

IV. maior idade do candidato a Vice-Coordenador.

6.4 É vedado o acúmulo de cargo de Coordenador ou Vice-Coordenador e membro da 
Coordenação do Curso, devendo o eleito optar por um dos cargos quando da posse.

7. Da Interposição de Recursos
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7.1 Eventuais recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral, entregues 
e protocolados na secretaria do CCNH das 9h00 às 17h00 do dia útil subsequente ao da 
divulgação do resultado da etapa do processo eleitoral em questão.

7.2 A Comissão Eleitoral proferirá julgamento até as 23h00 do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Direção do CCNH prover a estrutura necessária para a realização destas 
eleições;

8.2 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, desde que 
realizadas antes da abertura do período de inscrições.

8.3 A inscrição no processo eletivo implicará no conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital.

8.4 A publicidade dos atos da Comissão Eleitoral deverá ser realizada obrigatoriamente através 
da afixação, pela Comissão Eleitoral, de cópia dos documentos em questão no mural da 
Secretaria do CCNH e, opcionalmente, através de quaisquer outros meios de divulgação que a 
Comissão Eleitoral julgar pertinente.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
Boletim de Serviço da UFABC.

8.6 Após a publicação da homologação do resultado da eleição, a Comissão Eleitoral transferirá 
a guarda de toda a documentação do pleito à Coordenação do Curso e se extinguirá.

8.7 Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

CHARLES MORPHy DIAS DOS SANTOS
Coordenador Pró-Tempore do Bacharelado em Ciências Biológicas

ANEXO I

Cronograma das eleições do Bacharelado em Ciências Biológicas

16/06/2011 a 22/06/2011 Período de Inscrições de Candidaturas
27/06/2011 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas
28/06/2011 Interposição de Recursos
29/06/2011 Publicação da Homologação das Inscrições

30/06/2011 a 06/07/2011 Campanha Eleitoral
07/07/2011 Eleições
11/07/2011 Publicação do Resultado das Eleições
12/07/2011 Interposição de Recursos
13/07/2011 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições
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EDITAL Nº 03/2011 – 10 DE JUNHO DE 2011

Processo eleitoral para Coordenador e Vice Coordenador do Bacharelado em Filosofia

A Coordenação do Curso de Bacharelado em Filosofia, no uso de suas atribuições legais, torna 
público o processo eleitoral para a composição da Coordenação do Curso de Bacharelado em 
Filosofia, conforme disposições da Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010 e da Resolução do 
ConsEP nº 74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares

1.1 Conforme disposto no Artigo 2º da Resolução ConsEP nº 74 de 16 de agosto de 2010 
haverá na Coordenação do Curso de Bacharelado em Filosofia um Coordenador e um 
Vice-Coordenador, os quais deverão ser eleitos pelos membros da Plenária do Curso de 
Bacharelado em Filosofia.

1.2 As candidaturas para os cargos de Coordenador e de Vice-Coordenador serão efetuadas 
em chapas constituídas por um candidato a Coordenador e um candidato a Vice-coordenador, 
devidamente identificados por ocasião das inscrições das candidaturas.

1.3 Serão inelegíveis para Coordenador e para Vice-Coordenador do Bacharelado em Filosofia 
os membros da Comissão Eleitoral deste processo eletivo.

2. Da Comissão Eleitoral

2.1 A Coordenação Pró-tempore do Curso nomeará a Comissão Eleitoral cuja competência 
será:

I. Cumprir e fazer cumprir este Edital;

II. Oficializar e divulgar o registro de inscrições;

III. Divulgar a homologação das inscrições deferidas;

IV. Decidir sobre recursos interpostos;

V. Divulgar e estabelecer as seções eleitorais em número e locais suficientes para o 
atendimento aos eleitores;

VI. Compor as seções eleitorais com seus respectivos membros e nomear seus presidentes;

VII. Solicitar à Diretoria do CCNH o apoio necessário para o cumprimento do processo 
eleitoral;

VIII. Divulgar, proclamar e homologar os resultados;

IX. Elaborar o relatório final do processo eleitoral.

2.2 A Comissão Eleitoral deverá definir os locais e os horários de abertura dos terminais de 
votação, de modo a cobrir todos os turnos em que haja atividade acadêmica do Bacharelado 
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em Filosofia na UFABC.

Parágrafo único: A lista dos locais e horários de funcionamento dos terminais de votação 
deverá ser divulgada pelo menos cinco dias antes da data da votação.

2.3 A Comissão Eleitoral designará os servidores que irão compor as mesas de cada terminal 
de votação (mesários), distribuindo-os em turnos de trabalho e indicando o presidente da mesa 
no turno.

Parágrafo Único: O presidente da Comissão Eleitoral somente poderá compor a mesa de 
um terminal de votação no caso de ausência de um dos mesários previamente designados.

2.4 A Comissão Eleitoral será composta por:

I. 4 (quatro) representantes docentes; 

II. 1 (um) representante discente;

III. 1 (um) representante técnico-administrativo.

Parágrafo Único: o presidente da Comissão será nomeado entre a representação 
docente.

3. Das Inscrições

3.1 As inscrições das candidaturas serão efetuadas mediante entrega, na Secretaria do CCNH, 
de formulário disponível na própria Secretaria.

3.2 As inscrições poderão ser realizadas das 9h00 às 17h00 dos dias especificados no 
calendário eleitoral.

3.3 Serão indeferidas as inscrições das chapas onde haja superposição de nomes para os 
cargos Coordenador e Vice-Coordenador entre quaisquer chapas.

4. Da Campanha

4.1 Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, faixas e outros meios de 
divulgação na UFABC, dentro dos limites legais.

4.2 É vetado aos candidatos na campanha eleitoral:

I. Fazer propaganda utilizando-se de equipamentos sonoros dentro do campus da UFABC;

II. Utilizar sites residentes no domínio da UFABC para campanha eleitoral;

III. Afixar material de campanha em qualquer bem da UFABC;

IV. Utilizar recursos financeiros da UFABC.

4.3 Poderão ser impugnadas, a critério da Comissão Eleitoral, as candidaturas que violarem 
estas regras.
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4.4 Poderão denunciar a violação destas regras à Comissão Eleitoral os Diretores dos Centros, 
o Prefeito Universitário, o Reitor e as demais candidaturas, representadas pelo candidato a 
Coordenador da chapa.

4.5 A denúncia à violação destas regras poderá ser realizada em qualquer momento entre a 
divulgação das inscrições deferidas e o final da votação.

4.6 A campanha eleitoral encerrar-se-á às 23h00 do último dia útil antecedente ao dia das 
eleições.

5. Da Votação

5.1 A votação far-se-á por meio de voto secreto, pessoal e intransferível.

5.2 Caberá ao Presidente da Seção Eleitoral abrir e encerrar as atividades da respectiva seção.

5.3 Caberá aos membros da Comissão Eleitoral contabilizar a votação após o encerramento do 
período de votação.

5.4 Nos terminais de votação poderão permanecer apenas os membros da mesa eleitoral, o 
eleitor e os servidores designados para colaborar com a Comissão (mesários).

6. Da apuração

6.1 A apuração dos votos e a divulgação dos resultados serão realizadas apenas após o 
encerramento das eleições, em sessão pública, em local e horário a ser definido pela Comissão 
Eleitoral.

6.2 Concluída a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos 
de impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar à Coordenação do Curso ata 
circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos eleitos e o total dos 
votos brancos e nulos.

6.3 Em caso de empate no resultado da eleição, serão utilizados sequencialmente os seguintes 
critérios de desempate:

I. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a Coordenador;

II. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a Vice-Coordenador;

III. maior idade do candidato a Coordenador;

IV. maior idade do candidato a Vice-Coordenador.

6.4 É vedado o acúmulo de cargo de Coordenador ou Vice-Coordenador e membro da 
Coordenação do Curso, devendo o eleito optar por um dos cargos quando da posse.

7. Da Interposição de Recursos

7.1 Eventuais recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral, entregues 
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e protocolados na Secretaria do CCNH das 9h00 às 17h00 do dia útil subsequente ao da 
divulgação do resultado da etapa do processo eleitoral em questão.

7.2 A Comissão Eleitoral proferirá julgamento até as 23h00 do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Direção do CCNH prover a estrutura necessária para a realização destas 
eleições;

8.2 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, desde que 
realizadas antes da abertura do período de inscrições.

8.3 A inscrição no processo eletivo implicará no conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital.

8.4 A publicidade dos atos da Comissão Eleitoral deverá ser realizada obrigatoriamente através 
da afixação, pela Comissão Eleitoral, de cópia dos documentos em questão no mural da 
Secretaria do CCNH e, opcionalmente, através de quaisquer outros meios de divulgação que a 
Comissão Eleitoral julgar pertinente.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
Boletim de Serviço da UFABC.

8.6 Após a publicação da homologação do resultado da eleição, a Comissão Eleitoral transferirá 
a guarda de toda a documentação do pleito à Coordenação do Curso e se extinguirá.

8.7 Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

PAULO TADEU DA SILVA
Coordenador do Bacharelado em Filosofia

ANEXO I

Cronograma das eleições do Bacharelado em Filosofia

16/06/2011 a 22/06/2011 Período de Inscrições de Candidaturas
27/06/2011 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas
28/06/2011 Interposição de Recursos
29/06/2011 Publicação da Homologação das Inscrições

30/06/2011 a 06/07/2011 Campanha Eleitoral
07/07/2011 Eleições
11/07/2011 Publicação do Resultado das Eleições
12/07/2011 Interposição de Recursos
13/07/2011 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições
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EDITAL Nº 03/2011 – 10 DE JUNHO DE 2011

Processo eleitoral para Coordenador e Vice Coordenador do Bacharelado em Física
 
A Coordenação Pró-tempore do Curso de Bacharelado em Física, no uso de suas atribuições 
legais, torna público o processo eleitoral para a composição da Coordenação do Curso de 
Bacharelado em Física, conforme disposições da Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010 e da 
Resolução do ConsEP nº 74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares

1.1 Conforme disposto no Artigo 2º da Resolução ConsEP nº 74 de 16 de agosto de 2010 
haverá na Coordenação do Curso de Bacharelado em Física um Coordenador e um 
Vice-Coordenador, os quais deverão ser eleitos pelos membros da Plenária do Curso de 
Bacharelado em Física.

1.2 As candidaturas para os cargos de Coordenador e de Vice-Coordenador serão efetuadas 
em chapas constituídas por um candidato a Coordenador e um candidato a Vice-Coordenador, 
devidamente identificados por ocasião das inscrições das candidaturas.

1.3 Serão inelegíveis para Coordenador e para Vice-Coordenador do Bacharelado em Física os 
membros da Comissão Eleitoral deste processo eletivo.

2. Da Comissão Eleitoral

2.1 A Coordenação Pró-tempore do Curso nomeará a Comissão Eleitoral cuja competência 
será: 

I. Cumprir e fazer cumprir este Edital;

II. Oficializar e divulgar o registro de inscrições; 

III. Divulgar a homologação das inscrições deferidas;

IV. Decidir sobre recursos interpostos; 

V. Divulgar e estabelecer as seções eleitorais em número e locais suficientes para o 
atendimento aos eleitores;

VI. Compor as seções eleitorais com seus respectivos membros e nomear seus presidentes;

VII. Solicitar à Diretoria do CCNH o apoio necessário para o cumprimento do processo 
eleitoral;

VIII. Divulgar, proclamar e homologar os resultados;

IX. Elaborar o relatório final do processo eleitoral.
 
2.2 A Comissão Eleitoral deverá definir os locais e os horários de abertura dos terminais de 
votação, de modo a cobrir todos os turnos em que haja atividade acadêmica do Bacharelado 
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em Física na UFABC.

Parágrafo único: A lista dos locais e horários de funcionamento dos terminais de votação 
deverá ser divulgada pelo menos cinco dias antes da data da votação.

2.3 A Comissão Eleitoral designará os servidores que irão compor as mesas de cada terminal 
de votação (mesários), distribuindo-os em turnos de trabalho e indicando o presidente da mesa 
no turno. 

Parágrafo Único: O presidente da Comissão Eleitoral somente poderá compor a mesa de 
um terminal de votação no caso de ausência de um dos mesários previamente designados.

2.4 A Comissão Eleitoral será composta por: 

I. 4 (quatro) representantes docentes;  

II. 1 (um) representante discente;

III. 1 (um) representante técnico-administrativo.

Parágrafo Único: o presidente da Comissão será nomeado entre a representação 
docente.

3. Das Inscrições

3.1 As inscrições das candidaturas serão efetuadas mediante entrega, na Secretaria do CCNH, 
de formulário disponível na própria Secretaria.

3.2 As inscrições poderão ser realizadas das 9h00 às 17h00 dos dias especificados no 
calendário eleitoral.

3.3 Serão indeferidas as inscrições das chapas onde haja superposição de nomes para os 
cargos Coordenador e Vice-Coordenador entre quaisquer chapas.

4. Da Campanha

4.1 Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, faixas e outros meios de 
divulgação na UFABC, dentro dos limites legais.

4.2 É vetado aos candidatos na campanha eleitoral:

I. Fazer propaganda utilizando-se de equipamentos sonoros dentro do campus da UFABC;

II. Utilizar sites residentes no domínio da UFABC para campanha eleitoral;

III. Afixar material de campanha em qualquer bem da UFABC;

IV. Utilizar recursos financeiros da UFABC.

4.3 Poderão ser impugnadas, a critério da Comissão Eleitoral, as candidaturas que violarem 



Pág. 38

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 168 - 15 de junho de 2011

estas regras.

4.4 Poderão denunciar a violação destas regras à Comissão Eleitoral os Diretores dos Centros, 
o Prefeito Universitário, o Reitor e as demais candidaturas, representadas pelo candidato a 
Coordenador da chapa.

4.5 A denúncia à violação destas regras poderá ser realizada em qualquer momento entre a 
divulgação das inscrições deferidas e o final da votação. 

4.6 A campanha eleitoral encerrar-se-á às 23h00 do último dia útil antecedente ao dia das 
eleições.

5. Da Votação

5.1 A votação far-se-á por meio de voto secreto, pessoal e intransferível.

5.2 Caberá ao Presidente da Seção Eleitoral abrir e encerrar as atividades da respectiva seção.

5.3 Caberá aos membros da Comissão Eleitoral contabilizar a votação após o encerramento do 
período de votação.

5.4 Nos terminais de votação poderão permanecer apenas os membros da mesa eleitoral, o 
eleitor e os servidores designados para colaborar com a Comissão (mesários).

6. Da apuração

6.1 A apuração dos votos e a divulgação dos resultados serão realizadas apenas após o 
encerramento das eleições, em sessão pública, em local e horário a ser definido pela Comissão 
Eleitoral.

6.2 Concluída a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos 
de impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar à Coordenação do Curso ata 
circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos eleitos e o total dos 
votos brancos e nulos.

6.3 Em caso de empate no resultado da eleição, serão utilizados sequencialmente os seguintes 
critérios de desempate:

I. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a Coordenador; 

II. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a Vice-coordenador;

III. maior idade do candidato a Coordenador; 

IV. maior idade do candidato a Vice-Coordenador.

6.4 É vedado o acúmulo de cargo de Coordenador ou Vice-Coordenador e membro da 
Coordenação do Curso, devendo o eleito optar por um dos cargos quando da posse.

7. Da Interposição de Recursos
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7.1 Eventuais recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral, entregues 
e protocolados na Secretaria do CCNH das 9h00 às 17h00 do dia útil subsequente ao da 
divulgação do resultado da etapa do processo eleitoral em questão.

7.2 A Comissão Eleitoral proferirá julgamento até as 23h00 do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Direção do CCNH prover a estrutura necessária para a realização destas 
eleições; 

8.2 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, desde que 
realizadas antes da abertura do período de inscrições.

8.3 A inscrição no processo eletivo implicará no conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital.

8.4 A publicidade dos atos da Comissão Eleitoral deverá ser realizada obrigatoriamente através 
da afixação, pela Comissão Eleitoral, de cópia dos documentos em questão no mural da 
Secretaria do CCNH e, opcionalmente, através de quaisquer outros meios de divulgação que a 
Comissão Eleitoral julgar pertinente.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
Boletim de Serviço da UFABC. 

8.6 Após a publicação da homologação do resultado da eleição, a Comissão Eleitoral transferirá 
a guarda de toda a documentação do pleito à Coordenação do Curso e se extinguirá.

8.7 Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

JOSÉ ANTONIO SOUzA
Coordenador Pró-Tempore do Bacharelado em Física
 
ANEXO I

Cronograma das eleições do Bacharelado em Física

16/06/2011 a 22/06/2011 Período de Inscrições de Candidaturas
27/06/2011 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas
28/06/2011 Interposição de Recursos
29/06/2011 Publicação da Homologação das Inscrições

30/06/2011 a 06/07/2011 Campanha Eleitoral
07/07/2011 Eleições
11/07/2011 Publicação do Resultado das Eleições
12/07/2011 Interposição de Recursos
13/07/2011 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições



Pág. 40

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 168 - 15 de junho de 2011

EDITAL Nº 03/2011 – 10 DE JUNHO DE 2011

Processo eleitoral para Coordenador e Vice Coordenador do Bacharelado em Química
 
A Coordenação Pró-tempore do Curso de Bacharelado em Química, no uso de suas atribuições 
legais, torna público o processo eleitoral para a composição da Coordenação do Curso de 
Bacharelado em Química, conforme disposições da Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010 e da 
Resolução do ConsEP nº 74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares

1.1 Conforme disposto no Artigo 2º da Resolução ConsEP nº 74 de 16 de agosto de 2010 
haverá na Coordenação do Curso de Bacharelado em Química um Coordenador e um 
Vice-Coordenador, os quais deverão ser eleitos pelos membros da Plenária do Curso de 
Bacharelado em Química.

1.2 As candidaturas para os cargos de Coordenador e de Vice-Coordenador serão efetuadas 
em chapas constituídas por um candidato a Coordenador e um candidato a Vice-Coordenador, 
devidamente identificados por ocasião das inscrições das candidaturas.

1.3 Serão inelegíveis para Coordenador e para Vice-Coordenador do Bacharelado em Química 
os membros da Comissão Eleitoral deste processo eletivo.

2. Da Comissão Eleitoral

2.1 A Coordenação Pró-tempore do Curso nomeará a Comissão Eleitoral cuja competência 
será:
 

I. Cumprir e fazer cumprir este Edital;

II. Oficializar e divulgar o registro de inscrições; 

III. Divulgar a homologação das inscrições deferidas;

IV. Decidir sobre recursos interpostos; 

V. Divulgar e estabelecer as seções eleitorais em número e locais suficientes para o 
atendimento aos eleitores;

VI. Compor as seções eleitorais com seus respectivos membros e nomear seus presidentes;

VII. Solicitar à Diretoria do CCNH o apoio necessário para o cumprimento do processo 
eleitoral;

VIII. Divulgar, proclamar e homologar os resultados;

IX. Elaborar o relatório final do processo eleitoral.
 
2.2 A Comissão Eleitoral deverá definir os locais e os horários de abertura dos terminais de 
votação, de modo a cobrir todos os turnos em que haja atividade acadêmica do Bacharelado 
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em Química na UFABC.

Parágrafo único: A lista dos locais e horários de funcionamento dos terminais de votação 
deverá ser divulgada pelo menos cinco dias antes da data da votação.

2.3 A Comissão Eleitoral designará os servidores que irão compor as mesas de cada terminal 
de votação (mesários), distribuindo-os em turnos de trabalho e indicando o presidente da mesa 
no turno. 

Parágrafo Único: O presidente da Comissão Eleitoral somente poderá compor a mesa de 
um terminal de votação no caso de ausência de um dos mesários previamente designados.

2.4 A Comissão Eleitoral será composta por: 

I. 4 (quatro) representantes docentes;  

II. 1 (um) representante discente;

III. 1 (um) representante técnico-administrativo.

Parágrafo Único: o presidente da Comissão será nomeado entre a representação 
docente.

3. Das Inscrições

3.1 As inscrições das candidaturas serão efetuadas mediante entrega, na Secretaria do CCNH, 
de formulário disponível na própria Secretaria.

3.2 As inscrições poderão ser realizadas das 9h00 às 17h00 dos dias especificados no 
calendário eleitoral.

3.3 Serão indeferidas as inscrições das chapas onde haja superposição de nomes para os 
cargos Coordenador e Vice-Coordenador entre quaisquer chapas.

4. Da Campanha

4.1 Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, faixas e outros meios de 
divulgação na UFABC, dentro dos limites legais.

4.2 É vetado aos candidatos na campanha eleitoral:

I. Fazer propaganda utilizando-se de equipamentos sonoros dentro do campus da UFABC;

II. Utilizar sites residentes no domínio da UFABC para campanha eleitoral;

III. Afixar material de campanha em qualquer bem da UFABC;

IV. Utilizar recursos financeiros da UFABC.

4.3 Poderão ser impugnadas, a critério da Comissão Eleitoral, as candidaturas que violarem 
estas regras.
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4.4 Poderão denunciar a violação destas regras à Comissão Eleitoral os Diretores dos Centros, 
o Prefeito Universitário, o Reitor e as demais candidaturas, representadas pelo candidato a 
Coordenador da chapa.

4.5 A denúncia à violação destas regras poderá ser realizada em qualquer momento entre a 
divulgação das inscrições deferidas e o final da votação. 

4.6 A campanha eleitoral encerrar-se-á às 23h00 do último dia útil antecedente ao dia das 
eleições.

5. Da Votação

5.1 A votação far-se-á por meio de voto secreto, pessoal e intransferível.

5.2 Caberá ao Presidente da Seção Eleitoral abrir e encerrar as atividades da respectiva seção.

5.3 Caberá aos membros da Comissão Eleitoral contabilizar a votação após o encerramento do 
período de votação.

5.4 Nos terminais de votação poderão permanecer apenas os membros da mesa eleitoral, o 
eleitor e os servidores designados para colaborar com a Comissão (mesários).

6. Da apuração

6.1 A apuração dos votos e a divulgação dos resultados serão realizadas apenas após o 
encerramento das eleições, em sessão pública, em local e horário a ser definido pela Comissão 
Eleitoral.

6.2 Concluída a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos 
de impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar à Coordenação do Curso ata 
circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos eleitos e o total dos 
votos brancos e nulos.

6.3 Em caso de empate no resultado da eleição, serão utilizados sequencialmente os seguintes 
critérios de desempate:

I. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a Coordenador; 

II. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a Vice-Coordenador;

III. maior idade do candidato a Coordenador; 

IV. maior idade do candidato a Vice-Coordenador.

6.4 É vedado o acúmulo de cargo de Coordenador ou Vice-Coordenador e membro da 
Coordenação do Curso, devendo o eleito optar por um dos cargos quando da posse.

7. Da Interposição de Recursos
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7.1 Eventuais recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral, entregues 
e protocolados na Secretaria do CCNH das 9h00 às 17h00 do dia útil subsequente ao da 
divulgação do resultado da etapa do processo eleitoral em questão.

7.2 A Comissão Eleitoral proferirá julgamento até as 23h00 do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à direção do CCNH prover a estrutura necessária para a realização destas eleições; 

8.2 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, desde que 
realizadas antes da abertura do período de inscrições.

8.3 A inscrição no processo eletivo implicará no conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital.

8.4 A publicidade dos atos da comissão eleitoral deverá ser realizada obrigatoriamente através 
da afixação, pela Comissão Eleitoral, de cópia dos documentos em questão no mural da 
secretaria do CCNH e, opcionalmente, através de quaisquer outros meios de divulgação que a 
Comissão Eleitoral julgar pertinente.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
Boletim de Serviço da UFABC. 

8.6 Após a publicação da homologação do resultado da eleição, a Comissão Eleitoral transferirá 
a guarda de toda a documentação do pleito à Coordenação do Curso e se extinguirá.

8.7 Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

ALEXSANDRE FIGUEIREDO LAGO
Coordenador Pró-Tempore do Bacharelado em Química

ANEXO I

Cronograma das eleições do Bacharelado em Química

16/06/2011 a 22/06/2011 Período de Inscrições de Candidaturas
27/06/2011 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas
28/06/2011 Interposição de Recursos
29/06/2011 Publicação da Homologação das Inscrições

30/06/2011 a 06/07/2011 Campanha Eleitoral
07/07/2011 Eleições
11/07/2011 Publicação do Resultado das Eleições
12/07/2011 Interposição de Recursos
13/07/2011 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições
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EDITAL Nº 03/2011 – 10 DE JUNHO DE 2011

Processo eleitoral para Coordenador e Vice Coordenador da Licenciatura em Ciências Biológicas
 
A Coordenação Pró-tempore do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, no uso de suas 
atribuições legais, torna público o processo eleitoral para a composição da Coordenação do 
Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, conforme disposições da Resolução ConsUni nº47 
de 03/08/2010 e da Resolução do ConsEP nº 74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares

1.1 Conforme disposto no Artigo 2º da Resolução ConsEP nº 74 de 16 de agosto de 2010 
haverá na Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas um Coordenador e 
um Vice-Coordenador, os quais deverão ser eleitos pelos membros da Plenária do Curso de 
Licenciatura em Ciências Biológicas.

1.2 As candidaturas para os cargos de Coordenador e de Vice-Coordenador serão efetuadas 
em chapas constituídas por um candidato a Coordenador e um candidato a Vice-Coordenador, 
devidamente identificados por ocasião das inscrições das candidaturas.

1.3 Serão inelegíveis para Coordenador e para Vice-Coordenador da Licenciatura em Ciências 
Biológicas os membros da Comissão Eleitoral deste processo eletivo.

2. Da Comissão Eleitoral

2.1 A Coordenação Pró-tempore do Curso nomeará a Comissão Eleitoral cuja competência 
será: 

I. Cumprir e fazer cumprir este Edital;

II. Oficializar e divulgar o registro de inscrições;
 
III. Divulgar a homologação das inscrições deferidas;

IV. Decidir sobre recursos interpostos; 

V. Divulgar e estabelecer as seções eleitorais em número e locais suficientes para o 
atendimento aos eleitores;

VI. Compor as seções eleitorais com seus respectivos membros e nomear seus presidentes;

VII. Solicitar à Diretoria do CCNH o apoio necessário para o cumprimento do processo 
eleitoral;

VIII. Divulgar, proclamar e homologar os resultados;

IX. Elaborar o relatório final do processo eleitoral.
 
2.2 A Comissão Eleitoral deverá definir os locais e os horários de abertura dos terminais de 
votação, de modo a cobrir todos os turnos em que haja atividade acadêmica da Licenciatura em 
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Ciências Biológicas na UFABC.

Parágrafo único: A lista dos locais e horários de funcionamento dos terminais de votação 
deverá ser divulgada pelo menos cinco dias antes da data da votação.

2.3 A Comissão Eleitoral designará os servidores que irão compor as mesas de cada terminal 
de votação (mesários), distribuindo-os em turnos de trabalho e indicando o presidente da mesa 
no turno. 

Parágrafo Único: O presidente da Comissão Eleitoral somente poderá compor a mesa de 
um terminal de votação no caso de ausência de um dos mesários previamente designados.

2.4 A Comissão Eleitoral será composta por: 

I. 4 (quatro) representantes docentes;  

II. 1 (um) representante discente;

III. 1 (um) representante técnico-administrativo.

Parágrafo Único: o presidente da Comissão será nomeado entre a representação 
docente.

3. Das Inscrições

3.1 As inscrições das candidaturas serão efetuadas mediante entrega, na Secretaria do CCNH, 
de formulário disponível na própria Secretaria.

3.2 As inscrições poderão ser realizadas das 9h00 às 17h00 dos dias especificados no 
calendário eleitoral.

3.3 Serão indeferidas as inscrições das chapas onde haja superposição de nomes para os 
cargos Coordenador e Vice-Coordenador entre quaisquer chapas.

4. Da Campanha

4.1 Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, faixas e outros meios de 
divulgação na UFABC, dentro dos limites legais.

4.2 É vetado aos candidatos na campanha eleitoral:

I. Fazer propaganda utilizando-se de equipamentos sonoros dentro do campus da UFABC;

II. Utilizar sites residentes no domínio da UFABC para campanha eleitoral;

III. Afixar material de campanha em qualquer bem da UFABC;

IV. Utilizar recursos financeiros da UFABC.

4.3 Poderão ser impugnadas, a critério da Comissão Eleitoral, as candidaturas que violarem 
estas regras.
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4.4 Poderão denunciar a violação destas regras à Comissão Eleitoral os Diretores dos Centros, 
o Prefeito Universitário, o Reitor e as demais candidaturas, representadas pelo candidato a 
Coordenador da chapa.

4.5 A denúncia à violação destas regras poderá ser realizada em qualquer momento entre a 
divulgação das inscrições deferidas e o final da votação. 

4.6 A campanha eleitoral encerrar-se-á às 23h00 do último dia útil antecedente ao dia das 
eleições.

5. Da Votação

5.1 A votação far-se-á por meio de voto secreto, pessoal e intransferível.

5.2 Caberá ao Presidente da Seção Eleitoral abrir e encerrar as atividades da respectiva seção.

5.3 Caberá aos membros da Comissão Eleitoral contabilizar a votação após o encerramento do 
período de votação.

5.4 Nos terminais de votação poderão permanecer apenas os membros da mesa eleitoral, o 
eleitor e os servidores designados para colaborar com a Comissão (mesários).

6. Da apuração

6.1 A apuração dos votos e a divulgação dos resultados serão realizadas apenas após o 
encerramento das eleições, em sessão pública, em local e horário a ser definido pela Comissão 
Eleitoral.

6.2 Concluída a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos 
de impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar à Coordenação do Curso ata 
circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos eleitos e o total dos 
votos brancos e nulos.

6.3 Em caso de empate no resultado da eleição, serão utilizados sequencialmente os seguintes 
critérios de desempate:

I. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a Coordenador; 

II. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a Vice-Coordenador;

III. maior idade do candidato a Coordenador; 

IV. maior idade do candidato a Vice-Coordenador.

6.4 É vedado o acúmulo de cargo de Coordenador ou Vice-Coordenador e membro da 
Coordenação do Curso, devendo o eleito optar por um dos cargos quando da posse.

7. Da Interposição de Recursos
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7.1 Eventuais recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral, entregues 
e protocolados na Secretaria do CCNH das 9h00 às 17h00 do dia útil subsequente ao da 
divulgação do resultado da etapa do processo eleitoral em questão.

7.2 A Comissão Eleitoral proferirá julgamento até as 23h00 do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à direção do CCNH prover a estrutura necessária para a realização destas eleições; 

8.2 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, desde que 
realizadas antes da abertura do período de inscrições.

8.3 A inscrição no processo eletivo implicará no conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital.

8.4 A publicidade dos atos da comissão eleitoral deverá ser realizada obrigatoriamente através 
da afixação, pela Comissão Eleitoral, de cópia dos documentos em questão no mural da 
Secretaria do CCNH e, opcionalmente, através de quaisquer outros meios de divulgação que a 
Comissão Eleitoral julgar pertinente.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
Boletim de Serviço da UFABC. 

8.6 Após a publicação da homologação do resultado da eleição, a Comissão Eleitoral transferirá 
a guarda de toda a documentação do pleito à Coordenação do Curso e se extinguirá.

8.7 Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

ROSANA LOURO FERREIRA SILVA
Coordenador Pró-Tempore da Licenciatura em Ciências Biológicas

ANEXO I

Cronograma das eleições da Licenciatura em Ciências Biológicas 

16/06/2011 a 22/06/2011 Período de Inscrições de Candidaturas
27/06/2011 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas
28/06/2011 Interposição de Recursos
29/06/2011 Publicação da Homologação das Inscrições

30/06/2011 a 06/07/2011 Campanha Eleitoral
07/07/2011 Eleições
11/07/2011 Publicação do Resultado das Eleições
12/07/2011 Interposição de Recursos
13/07/2011 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições
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EDITAL Nº 03/2011 – 10 DE JUNHO DE 2011

Processo eleitoral para Coordenador e Vice Coordenador da Licenciatura em Filosofia
 
A Coordenação do Curso de Licenciatura em Filosofia, no uso de suas atribuições legais, torna 
público o processo eleitoral para a composição da Coordenação do Curso de Licenciatura em 
Filosofia, conforme disposições da Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010 e da Resolução do 
ConsEP nº 74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares

1.1 Conforme disposto no Artigo 2º da Resolução ConsEP nº 74 de 16 de agosto de 2010 
haverá na Coordenação do Curso de Licenciatura em Filosofia um Coordenador e um Vice-
Coordenador, os quais deverão ser eleitos pelos membros da Plenária do Curso de Licenciatura 
em Filosofia.

1.2 As candidaturas para os cargos de Coordenador e de Vice-Coordenador serão efetuadas 
em chapas constituídas por um candidato a Coordenador e um candidato a Vice-Coordenador, 
devidamente identificados por ocasião das inscrições das candidaturas.

1.3 Serão inelegíveis para Coordenador e para Vice-Coordenador da Licenciatura em Filosofia 
os membros da Comissão Eleitoral deste processo eletivo.

2. Da Comissão Eleitoral

2.1 A Coordenação Pró-tempore do Curso nomeará a Comissão Eleitoral cuja competência 
será: 

I. Cumprir e fazer cumprir este Edital;

II. Oficializar e divulgar o registro de inscrições; 

III. Divulgar a homologação das inscrições deferidas;

IV. Decidir sobre recursos interpostos; 

V. Divulgar e estabelecer as seções eleitorais em número e locais suficientes para o 
atendimento aos eleitores;

VI. Compor as seções eleitorais com seus respectivos membros e nomear seus presidentes;

VII. Solicitar à Diretoria do CCNH o apoio necessário para o cumprimento do processo 
eleitoral;

VIII. Divulgar, proclamar e homologar os resultados;

IX. Elaborar o relatório final do processo eleitoral.
 
2.2 A Comissão Eleitoral deverá definir os locais e os horários de abertura dos terminais de 
votação, de modo a cobrir todos os turnos em que haja atividade acadêmica da Licenciatura em 
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Filosofia na UFABC.

Parágrafo único: A lista dos locais e horários de funcionamento dos terminais de votação 
deverá ser divulgada pelo menos cinco dias antes da data da votação.

2.3 A Comissão Eleitoral designará os servidores que irão compor as mesas de cada terminal 
de votação (mesários), distribuindo-os em turnos de trabalho e indicando o presidente da mesa 
no turno. 

Parágrafo Único: O presidente da Comissão Eleitoral somente poderá compor a mesa de 
um terminal de votação no caso de ausência de um dos mesários previamente designados.

2.4 A Comissão Eleitoral será composta por:
 

I. 4 (quatro) representantes docentes;  

II. 1 (um) representante discente;

III. 1 (um) representante técnico-administrativo.

Parágrafo Único: o presidente da Comissão será nomeado entre a representação 
docente.

3. Das Inscrições

3.1 As inscrições das candidaturas serão efetuadas mediante entrega, na Secretaria do CCNH, 
de formulário disponível na própria Secretaria.

3.2 As inscrições poderão ser realizadas das 9h00 às 17h00 dos dias especificados no 
calendário eleitoral.

3.3 Serão indeferidas as inscrições das chapas onde haja superposição de nomes para os 
cargos Coordenador e Vice-Coordenador entre quaisquer chapas.

4. Da Campanha

4.1 Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, faixas e outros meios de 
divulgação na UFABC, dentro dos limites legais.

4.2 É vetado aos candidatos na campanha eleitoral:

I. Fazer propaganda utilizando-se de equipamentos sonoros dentro do campus da UFABC;

II. Utilizar sites residentes no domínio da UFABC para campanha eleitoral;

III. Afixar material de campanha em qualquer bem da UFABC;

IV. Utilizar recursos financeiros da UFABC.

4.3 Poderão ser impugnadas, a critério da Comissão Eleitoral, as candidaturas que violarem 
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estas regras.

4.4 Poderão denunciar a violação destas regras à Comissão Eleitoral os Diretores dos Centros, 
o Prefeito Universitário, o Reitor e as demais candidaturas, representadas pelo candidato a 
Coordenador da chapa.

4.5 A denúncia à violação destas regras poderá ser realizada em qualquer momento entre a 
divulgação das inscrições deferidas e o final da votação. 

4.6 A campanha eleitoral encerrar-se-á às 23h00 do último dia útil antecedente ao dia das 
eleições.

5. Da Votação

5.1 A votação far-se-á por meio de voto secreto, pessoal e intransferível.

5.2 Caberá ao Presidente da Seção Eleitoral abrir e encerrar as atividades da respectiva seção.

5.3 Caberá aos membros da Comissão Eleitoral contabilizar a votação após o encerramento do 
período de votação.

5.4 Nos terminais de votação poderão permanecer apenas os membros da mesa eleitoral, o 
eleitor e os servidores designados para colaborar com a Comissão (mesários).

6. Da apuração

6.1 A apuração dos votos e a divulgação dos resultados serão realizadas apenas após o 
encerramento das eleições, em sessão pública, em local e horário a ser definido pela Comissão 
Eleitoral.

6.2 Concluída a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos 
de impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar à Coordenação do Curso ata 
circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos eleitos e o total dos 
votos brancos e nulos.

6.3 Em caso de empate no resultado da eleição, serão utilizados sequencialmente os seguintes 
critérios de desempate:

I. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a Coordenador; 

II. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a Vice-Coordenador;

III. maior idade do candidato a Coordenador; 

IV. maior idade do candidato a Vice-Coordenador.

6.4 É vedado o acúmulo de cargo de Coordenador ou Vice-Coordenador e membro da 
Coordenação do Curso, devendo o eleito optar por um dos cargos quando da posse.

7. Da Interposição de Recursos
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7.1 Eventuais recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral, entregues 
e protocolados na Secretaria do CCNH das 9h00 às 17h00 do dia útil subsequente ao da 
divulgação do resultado da etapa do processo eleitoral em questão.

7.2 A Comissão Eleitoral proferirá julgamento até as 23h00 do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Direção do CCNH prover a estrutura necessária para a realização destas 
eleições; 

8.2 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, desde que 
realizadas antes da abertura do período de inscrições.

8.3 A inscrição no processo eletivo implicará no conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital.

8.4 A publicidade dos atos da Comissão Eleitoral deverá ser realizada obrigatoriamente através 
da afixação, pela Comissão Eleitoral, de cópia dos documentos em questão no mural da 
Secretaria do CCNH e, opcionalmente, através de quaisquer outros meios de divulgação que a 
Comissão Eleitoral julgar pertinente.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
Boletim de Serviço da UFABC. 

8.6 Após a publicação da homologação do resultado da eleição, a Comissão Eleitoral transferirá 
a guarda de toda a documentação do pleito à Coordenação do Curso e se extinguirá.

8.7 Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

PATRÍCIA DEL NERO VELASCO
Coordenadora da Licenciatura em Filosofia

ANEXO I

Cronograma das eleições da Licenciatura em Filosofia

16/06/2011 a 22/06/2011 Período de Inscrições de Candidaturas
27/06/2011 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas
28/06/2011 Interposição de Recursos
29/06/2011 Publicação da Homologação das Inscrições

30/06/2011 a 06/07/2011 Campanha Eleitoral
07/07/2011 Eleições
11/07/2011 Publicação do Resultado das Eleições
12/07/2011 Interposição de Recursos
13/07/2011 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições
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EDITAL Nº 03/2011 – 10 DE JUNHO DE 2011

Processo eleitoral para Coordenador e Vice Coordenador da Licenciatura em Física
 
A Coordenação Pró-tempore do Curso de Licenciatura em Física, no uso de suas atribuições 
legais, torna público o processo eleitoral para a composição da Coordenação do Curso de 
Licenciatura em Física, conforme disposições da Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010 e da 
Resolução do ConsEP nº 74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares

1.1 Conforme disposto no Artigo 2º da Resolução ConsEP nº 74 de 16 de agosto de 2010 
haverá na Coordenação do Curso de Licenciatura em Física um Coordenador e um Vice-
Coordenador, os quais deverão ser eleitos pelos membros da Plenária do Curso de Licenciatura 
em Física.

1.2 As candidaturas para os cargos de Coordenador e de Vice-Coordenador serão efetuadas 
em chapas constituídas por um candidato a Coordenador e um candidato a Vice-Coordenador, 
devidamente identificados por ocasião das inscrições das candidaturas.

1.3 Serão inelegíveis para Coordenador e para Vice-Coordenador da Licenciatura em Física os 
membros da Comissão Eleitoral deste processo eletivo.

2. Da Comissão Eleitoral

2.1 A Coordenação Pró-tempore do Curso nomeará a Comissão Eleitoral cuja competência 
será: 

I. Cumprir e fazer cumprir este Edital;

II. Oficializar e divulgar o registro de inscrições; 

III. Divulgar a homologação das inscrições deferidas;

IV. Decidir sobre recursos interpostos; 

V. Divulgar e estabelecer as seções eleitorais em número e locais suficientes para o 
atendimento aos eleitores;

VI. Compor as seções eleitorais com seus respectivos membros e nomear seus presidentes;

VII. Solicitar à Diretoria do CCNH o apoio necessário para o cumprimento do processo 
eleitoral;

VIII. Divulgar, proclamar e homologar os resultados;

IX. Elaborar o relatório final do processo eleitoral.
 
2.2 A Comissão Eleitoral deverá definir os locais e os horários de abertura dos terminais de 
votação, de modo a cobrir todos os turnos em que haja atividade acadêmica da Licenciatura em 
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Física na UFABC.

Parágrafo único: A lista dos locais e horários de funcionamento dos terminais de votação 
deverá ser divulgada pelo menos cinco dias antes da data da votação.

2.3 A Comissão Eleitoral designará os servidores que irão compor as mesas de cada terminal 
de votação (mesários), distribuindo-os em turnos de trabalho e indicando o presidente da mesa 
no turno. 

Parágrafo Único: O presidente da Comissão Eleitoral somente poderá compor a mesa de 
um terminal de votação no caso de ausência de um dos mesários previamente designados.

2.4 A Comissão Eleitoral será composta por: 

I. 4 (quatro) representantes docentes;
  
II. 1 (um) representante discente;

III. 1 (um) representante técnico-administrativo.

Parágrafo Único: o presidente da Comissão será nomeado entre a representação 
docente.

3. Das Inscrições

3.1 As inscrições das candidaturas serão efetuadas mediante entrega, na Secretaria do CCNH, 
de formulário disponível na própria Secretaria.

3.2 As inscrições poderão ser realizadas das 9h00 às 17h00 dos dias especificados no 
calendário eleitoral.

3.3 Serão indeferidas as inscrições das chapas onde haja superposição de nomes para os 
cargos Coordenador e Vice-Coordenador entre quaisquer chapas.

4. Da Campanha

4.1 Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, faixas e outros meios de 
divulgação na UFABC, dentro dos limites legais.

4.2 É vetado aos candidatos na campanha eleitoral:

I. Fazer propaganda utilizando-se de equipamentos sonoros dentro do campus da UFABC;

II. Utilizar sites residentes no domínio da UFABC para campanha eleitoral;

III. Afixar material de campanha em qualquer bem da UFABC;

IV. Utilizar recursos financeiros da UFABC.

4.3 Poderão ser impugnadas, a critério da Comissão Eleitoral, as candidaturas que violarem 
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estas regras.

4.4 Poderão denunciar a violação destas regras à Comissão Eleitoral os Diretores dos Centros, 
o Prefeito Universitário, o Reitor e as demais candidaturas, representadas pelo candidato a 
Coordenador da chapa.

4.5 A denúncia à violação destas regras poderá ser realizada em qualquer momento entre a 
divulgação das inscrições deferidas e o final da votação. 

4.6 A campanha eleitoral encerrar-se-á às 23h00 do último dia útil antecedente ao dia das 
eleições.

5. Da Votação

5.1 A votação far-se-á por meio de voto secreto, pessoal e intransferível.

5.2 Caberá ao Presidente da Seção Eleitoral abrir e encerrar as atividades da respectiva seção.

5.3 Caberá aos membros da Comissão Eleitoral contabilizar a votação após o encerramento do 
período de votação.

5.4 Nos terminais de votação poderão permanecer apenas os membros da mesa eleitoral, o 
eleitor e os servidores designados para colaborar com a Comissão (mesários).

6. Da apuração

6.1 A apuração dos votos e a divulgação dos resultados serão realizadas apenas após o 
encerramento das eleições, em sessão pública, em local e horário a ser definido pela Comissão 
Eleitoral.

6.2 Concluída a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos 
de impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar à Coordenação do Curso ata 
circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos eleitos e o total dos 
votos brancos e nulos.

6.3 Em caso de empate no resultado da eleição, serão utilizados sequencialmente os seguintes 
critérios de desempate:

I. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a Coordenador;
 
II. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a Vice-Coordenador;

III. maior idade do candidato a Coordenador; 

IV. maior idade do candidato a Vice-Coordenador.

6.4 É vedado o acúmulo de cargo de Coordenador ou Vice-Coordenador e membro da 
Coordenação do Curso, devendo o eleito optar por um dos cargos quando da posse.

7. Da Interposição de Recursos



Pág. 55

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 168 - 15 de junho de 2011

7.1 Eventuais recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral, entregues 
e protocolados na secretaria do CCNH das 9h00 às 17h00 do dia útil subsequente ao da 
divulgação do resultado da etapa do processo eleitoral em questão.

7.2 A Comissão Eleitoral proferirá julgamento até as 23h00 do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Direção do CCNH prover a estrutura necessária para a realização destas 
eleições; 

8.2 Os itens deste edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, desde que 
realizadas antes da abertura do período de inscrições.

8.3 A inscrição no processo eletivo implicará no conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas neste edital.

8.4 A publicidade dos atos da Comissão Eleitoral deverá ser realizada obrigatoriamente através 
da afixação, pela Comissão Eleitoral, de cópia dos documentos em questão no mural da 
Secretaria do CCNH e, opcionalmente, através de quaisquer outros meios de divulgação que a 
Comissão Eleitoral julgar pertinente.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
Boletim de Serviço da UFABC. 

8.6 Após a publicação da homologação do resultado da eleição, a Comissão Eleitoral transferirá 
a guarda de toda a documentação do pleito à Coordenação do Curso e se extinguirá.

8.7 Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

MARCELO zANOTELLO
Coordenador Pró-Tempore da Licenciatura em Física
 
ANEXO I

Cronograma das eleições da Licenciatura em Física

16/06/2011 a 22/06/2011 Período de Inscrições de Candidaturas
27/06/2011 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas
28/06/2011 Interposição de Recursos
29/06/2011 Publicação da Homologação das Inscrições

30/06/2011 a 06/07/2011 Campanha Eleitoral
07/07/2011 Eleições
11/07/2011 Publicação do Resultado das Eleições
12/07/2011 Interposição de Recursos
13/07/2011 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições
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EDITAL Nº 03/2011 – 01º DE JUNHO DE 2011

Processo eleitoral para Coordenador e Vice Coordenador da Licenciatura em Química
 
A Coordenação Pró-tempore do Curso de Licenciatura em Química, no uso de suas atribuições 
legais, torna público o processo eleitoral para a composição da Coordenação do Curso de 
Licenciatura em Química, conforme disposições da Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010 e da 
Resolução do ConsEP nº 74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares

1.1 Conforme disposto no Artigo 2º da Resolução ConsEP nº 74 de 16 de agosto de 2010 
haverá na Coordenação do Curso de Licenciatura em Química um Coordenador e um Vice-
Coordenador, os quais deverão ser eleitos pelos membros da Plenária do Curso de Licenciatura 
em Química.

1.2 As candidaturas para os cargos de Coordenador e de Vice-Coordenador serão efetuadas 
em chapas constituídas por um candidato a Coordenador e um candidato a Vice-Coordenador, 
devidamente identificados por ocasião das inscrições das candidaturas.

1.3 Serão inelegíveis para Coordenador e para Vice-Coordenador da Licenciatura em Química 
os membros da Comissão Eleitoral deste processo eletivo.

2. Da Comissão Eleitoral

2.1 A Coordenação Pró-tempore do Curso nomeará a Comissão Eleitoral cuja competência 
será: 

I. Cumprir e fazer cumprir este Edital;

II. Oficializar e divulgar o registro de inscrições; 

III. Divulgar a homologação das inscrições deferidas;

IV. Decidir sobre recursos interpostos; 

V. Divulgar e estabelecer as seções eleitorais em número e locais suficientes para o 
atendimento aos eleitores;

VI. Compor as seções eleitorais com seus respectivos membros e nomear seus presidentes;

VII. Solicitar à Diretoria do CCNH o apoio necessário para o cumprimento do processo 
eleitoral;

VIII. Divulgar, proclamar e homologar os resultados;

IX. Elaborar o relatório final do processo eleitoral.
 
2.2 A Comissão Eleitoral deverá definir os locais e os horários de abertura dos terminais de 
votação, de modo a cobrir todos os turnos em que haja atividade acadêmica da Licenciatura em 
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Química na UFABC.

Parágrafo único: A lista dos locais e horários de funcionamento dos terminais de votação 
deverá ser divulgada pelo menos cinco dias antes da data da votação.

2.3 A Comissão Eleitoral designará os servidores que irão compor as mesas de cada terminal 
de votação (mesários), distribuindo-os em turnos de trabalho e indicando o presidente da mesa 
no turno. 

Parágrafo Único: O presidente da Comissão Eleitoral somente poderá compor a mesa de 
um terminal de votação no caso de ausência de um dos mesários previamente designados.

2.4 A Comissão Eleitoral será composta por: 

I. 4 (quatro) representantes docentes; 
 
II. 1 (um) representante discente;

III. 1 (um) representante técnico-administrativo.

Parágrafo Único: o presidente da Comissão será nomeado entre a representação 
docente.

3. Das Inscrições

3.1 As inscrições das candidaturas serão efetuadas mediante entrega, na Secretaria do CCNH, 
de formulário disponível na própria Secretaria.

3.2 As inscrições poderão ser realizadas das 9h00 às 17h00 dos dias especificados no 
calendário eleitoral.

3.3 Serão indeferidas as inscrições das chapas onde haja superposição de nomes para os 
cargos Coordenador e Vice-Coordenador entre quaisquer chapas.

4. Da Campanha

4.1 Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, faixas e outros meios de 
divulgação na UFABC, dentro dos limites legais.

4.2 É vetado aos candidatos na campanha eleitoral:

I. Fazer propaganda utilizando-se de equipamentos sonoros dentro do campus da UFABC;

II. Utilizar sites residentes no domínio da UFABC para campanha eleitoral;

III. Afixar material de campanha em qualquer bem da UFABC;

IV. Utilizar recursos financeiros da UFABC.

4.3 Poderão ser impugnadas, a critério da Comissão Eleitoral, as candidaturas que violarem 
estas regras.
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4.4 Poderão denunciar a violação destas regras à Comissão Eleitoral os Diretores dos Centros, 
o Prefeito Universitário, o Reitor e as demais candidaturas, representadas pelo candidato a 
Coordenador da chapa.

4.5 A denúncia à violação destas regras poderá ser realizada em qualquer momento entre a 
divulgação das inscrições deferidas e o final da votação. 

4.6 A campanha eleitoral encerrar-se-á às 23h00 do último dia útil antecedente ao dia das 
eleições.

5. Da Votação

5.1 A votação far-se-á por meio de voto secreto, pessoal e intransferível.

5.2 Caberá ao Presidente da Seção Eleitoral abrir e encerrar as atividades da respectiva seção.

5.3 Caberá aos membros da Comissão Eleitoral contabilizar a votação após o encerramento do 
período de votação.

5.4 Nos terminais de votação poderão permanecer apenas os membros da mesa eleitoral, o 
eleitor e os servidores designados para colaborar com a Comissão (mesários).

6. Da apuração

6.1 A apuração dos votos e a divulgação dos resultados serão realizadas apenas após o 
encerramento das eleições, em sessão pública, em local e horário a ser definido pela Comissão 
Eleitoral.

6.2 Concluída a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos 
de impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar à Coordenação do Curso ata 
circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos eleitos e o total dos 
votos brancos e nulos.

6.3 Em caso de empate no resultado da eleição, serão utilizados sequencialmente os seguintes 
critérios de desempate:

I. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a Coordenador; 

II. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a Vice-Coordenador;

III. maior idade do candidato a Coordenador; 

IV. maior idade do candidato a Vice-Coordenador.

6.4 É vedado o acúmulo de cargo de Coordenador ou Vice-Coordenador e membro da 
Coordenação do Curso, devendo o eleito optar por um dos cargos quando da posse.

7. Da Interposição de Recursos
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7.1 Eventuais recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral, entregues 
e protocolados na Secretaria do CCNH das 9h00 às 17h00 do dia útil subsequente ao da 
divulgação do resultado da etapa do processo eleitoral em questão.

7.2 A Comissão Eleitoral proferirá julgamento até as 23h00 do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Direção do CCNH prover a estrutura necessária para a realização destas 
eleições; 

8.2 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, desde que 
realizadas antes da abertura do período de inscrições.

8.3 A inscrição no processo eletivo implicará no conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital.

8.4 A publicidade dos atos da Comissão Eleitoral deverá ser realizada obrigatoriamente através 
da afixação, pela Comissão Eleitoral, de cópia dos documentos em questão no mural da 
Secretaria do CCNH e, opcionalmente, através de quaisquer outros meios de divulgação que a 
Comissão Eleitoral julgar pertinente.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
Boletim de Serviço da UFABC. 

8.6 Após a publicação da homologação do resultado da eleição, a Comissão Eleitoral transferirá 
a guarda de toda a documentação do pleito à Coordenação do Curso e se extinguirá.

8.7 Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

ANDERSON ORzARI RIBEIRO
Coordenador Pró-Tempore da Licenciatura em Química

ANEXO I

Cronograma das eleições da Licenciatura em Química

16/06/2011 a 22/06/2011 Período de Inscrições de Candidaturas
27/06/2011 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas
28/06/2011 Interposição de Recursos
29/06/2011 Publicação da Homologação das Inscrições

30/06/2011 a 06/07/2011 Campanha Eleitoral
07/07/2011 Eleições
11/07/2011 Publicação do Resultado das Eleições
12/07/2011 Interposição de Recursos
13/07/2011 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições
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EDITAL Nº 04/2011 – 10 DE JUNHO DE 2011

Processo eleitoral para Composição da Coordenação da Licenciatura em Ciências Biológicas

A Coordenação Pró-Tempore do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, no uso de suas 
atribuições legais, torna público o processo eleitoral para a composição da Coordenação da 
Licenciatura em Ciências Biológicas, conforme disposições da Resolução ConsUni nº47 de 
03/08/2010 e da Resolução do ConsEP nº 74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares

1.1 A Coordenação da Licenciatura em Ciências Biológicas será composta, conforme disposto 
no Artigo 2º da Resolução ConsEP nº 74 de 16 de agosto de 2010, por:

1.2 Quatro docentes credenciados ao Curso, eleitos entre docentes credenciados para 
mandatos de dois anos, com direito a uma recondução.

1.3 Um representante discente com declaração de reserva de vaga no Curso, eleito pelos 
seus pares, membros da Plenária do Curso, para mandato de um ano, com direito a uma 
recondução.

1.4 Um representante dos técnico-administrativos, eleitos pelos seus representantes, membros 
da Plenária do Curso, para mandato de dois anos.

1.5 As candidaturas para as posições titulares e respectivos suplentes serão efetuadas 
em chapas constituídas por um candidato a titular e um candidato a suplente devidamente 
identificados por ocasião da inscrição da candidatura.

1.6 Não serão elegíveis os membros da Comissão Eleitoral.
 
2. Da Comissão Eleitoral

2.1 A Coordenação Pró-tempore do Curso nomeará a Comissão Eleitoral cuja competência 
será: 

I. Cumprir e fazer cumprir este edital;

II. Oficializar e divulgar o registro de inscrições; 

III. Divulgar a homologação das inscrições deferidas;

IV. Decidir sobre recursos interpostos; 

V. Divulgar e estabelecer as seções eleitorais em número e locais suficientes para o 
atendimento aos eleitores; 

VI. Compor as seções eleitorais com seus respectivos membros e nomear seus presidentes;

VII. Solicitar à Diretoria do CCNH o apoio necessário para o cumprimento do processo 
eleitoral;
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VIII. Divulgar, proclamar e homologar os resultados;

IX. Elaborar o relatório final do processo eleitoral.
 
2.2 A Comissão Eleitoral deverá definir os locais e os horários de abertura dos terminais de 
votação, de modo a cobrir todos os turnos em que haja atividade acadêmica da Licenciatura em 
Ciências Biológicas na UFABC.

Parágrafo único: A lista dos locais e horários de funcionamento dos terminais de votação 
deverá ser divulgada pelo menos cinco dias antes da data da votação.

2.3 A Comissão Eleitoral designará os servidores que irão compor as mesas de cada terminal 
de votação (mesários), distribuindo-os em turnos de trabalho e indicando o presidente da mesa 
no turno. O presidente da Comissão Eleitoral somente poderá compor a mesa de um terminal 
de votação no caso de ausência de um dos mesários previamente designados.

2.4 A Comissão Eleitoral será composta por: 

I. 4 (quatro) representantes docentes;  

II. 1 (um) representante discente;

III. 1 (um) representante técnico-administrativo.

Parágrafo Único: o presidente da Comissão será nomeado entre a representação 
docente.

3. Das Inscrições

3.1 As inscrições das candidaturas serão efetuadas mediante entrega, na Secretaria do CCNH, 
de formulário disponível na própria Secretaria.

3.2 As inscrições poderão ser realizadas das 9h00 às 17h00 dos dias especificados no 
calendário eleitoral.

3.3 Serão indeferidas as inscrições das chapas onde haja superposição de nomes para titular e 
suplente entre quaisquer chapas.

4. Da Campanha

4.1 Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, faixas e outros meios de 
divulgação na UFABC, dentro dos limites legais.

4.2 É vetado aos candidatos na campanha eleitoral:

I. Fazer propaganda utilizando-se de equipamentos sonoros dentro do campus da UFABC;

II. Utilizar sites residentes no domínio da UFABC para campanha eleitoral;

III. Afixar material de campanha em qualquer bem da UFABC;
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IV. Utilizar recursos financeiros da UFABC.

4.3 Poderão ser impugnadas, a critério da Comissão Eleitoral, as candidaturas que violarem 
estas regras.

4.4 Poderão denunciar a violação destas regras à Comissão Eleitoral os Diretores dos Centros, 
o Prefeito Universitário, o Reitor e as demais candidaturas, representadas pelo candidato a 
titular.

4.5 A denúncia à violação destas regras poderá ser realizada em qualquer momento entre a 
divulgação das inscrições deferidas e o final da votação. 

4.6 A campanha eleitoral encerrar-se-á às 23h00 do último dia útil antecedente ao dia das 
eleições.

5. Da Votação

5.1 A votação far-se-á por meio de voto secreto, pessoal e intransferível.

5.2 Caberá ao Presidente da Seção Eleitoral abrir e encerrar as atividades da respectiva seção.

5.3 Caberá aos membros da Comissão Eleitoral contabilizar a votação após o encerramento do 
período de votação.

5.4 Nos terminais de votação poderão permanecer apenas os membros da mesa eleitoral, o 
eleitor e os servidores designados para colaborar com a Comissão (mesários).

6. Da apuração

6.1 A apuração dos votos e a divulgação dos resultados serão realizadas apenas após o 
encerramento das eleições, em sessão pública, em local e horário a ser definido pela Comissão 
Eleitoral.

6.2 Concluída a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos 
de impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar à Coordenação do Curso ata 
circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos eleitos e o total dos 
votos brancos e nulos.

6.3 Em caso de empate no resultado da eleição, serão utilizados sequencialmente os seguintes 
critérios de desempate:

6.3.1 Eleição de docente e técnico-administrativo:

I. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a titular; 

II. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a suplente;

III. maior idade do candidato a titular;
 
IV. maior idade do candidato a suplente.
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6.3.2 Eleição de discente:

I. maior coeficiente de progressão no curso do candidato a titular; 

II. maior coeficiente de progressão no curso do candidato a suplente;

III. maior idade do candidato a titular; 

IV. maior idade do candidato a suplente.

7. Da Interposição de Recursos

7.1 Eventuais recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral, entregues 
e protocolados na secretaria do CCNH das 9h00 às 17h00 do dia útil subsequente ao da 
divulgação do resultado da etapa do processo eleitoral em questão.

7.2 A Comissão Eleitoral proferirá julgamento até as 23h00 do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Direção do CCNH prover a estrutura necessária para a realização destas 
eleições; 

8.2 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, desde que 
realizadas antes da abertura do período de inscrições.

8.3 A inscrição no processo eletivo implicará no conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital.

8.4 A publicidade dos atos da comissão eleitoral deverá ser realizada obrigatoriamente através 
da afixação, pela Comissão Eleitoral, de cópia dos documentos em questão no mural da 
Secretaria do CCNH e, opcionalmente, através de quaisquer outros meios de divulgação que a 
Comissão Eleitoral julgar pertinente.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
Boletim de Serviço da UFABC. 

8.6 Após a publicação da homologação do resultado da eleição, a Comissão Eleitoral transferirá 
a guarda de toda a documentação do pleito à Coordenação do Curso e se extinguirá.

8.7 Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

ROSANA LOURO FERREIRA SILVA
Coordenador Pró-Tempore da Licenciatura em Ciências Biológicas

ANEXO I

Cronograma das eleições da Licenciatura em Ciências Biológicas
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16/06/2011 a 22/06/2011 Período de Inscrições de Candidaturas
27/06/2011 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas
28/06/2011 Interposição de Recursos
29/06/2011 Publicação da Homologação das Inscrições

30/06/2011 a 06/07/2011 Campanha Eleitoral
07/07/2011 Eleições
11/07/2011 Publicação do Resultado das Eleições
12/07/2011 Interposição de Recursos
13/07/2011 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições

EDITAL Nº 04/2011 – 10 DE JUNHO DE 2011

Processo eleitoral para Composição da Coordenação da Licenciatura em Física
 
A Coordenação Pró-Tempore do Curso de Licenciatura em Física, no uso de suas atribuições 
legais, torna público o processo eleitoral para a composição da Coordenação da Licenciatura 
em Física, conforme disposições da Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010 e da Resolução do 
ConsEP nº 74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares
 

1.1 A Coordenação da Licenciatura em Física será composta, conforme disposto no Artigo 2º da 
Resolução ConsEP nº 74 de 16 de agosto de 2010, por:

1.2 Quatro docentes credenciados ao Curso, eleitos entre docentes credenciados para 
mandatos de dois anos, com direito a uma recondução.

1.3 Um representante discente com declaração de reserva de vaga no Curso, eleito pelos 
seus pares, membros da Plenária do Curso, para mandato de um ano, com direito a uma 
recondução.

1.4 Um representante dos técnico-administrativos, eleitos pelos seus representantes, membros 
da Plenária do Curso, para mandato de dois anos.

1.5 As candidaturas para as posições titulares e respectivos suplentes serão efetuadas 
em chapas constituídas por um candidato a titular e um candidato a suplente devidamente 
identificados por ocasião da inscrição da candidatura

1.6 Não serão elegíveis os membros da Comissão Eleitoral.
 
2. Da Comissão Eleitoral

2.1 A Coordenação Pró-tempore do Curso nomeará a Comissão Eleitoral cuja competência 
será: 

I. Cumprir e fazer cumprir este Edital;

II. Oficializar e divulgar o registro de inscrições; 
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III. Divulgar a homologação das inscrições deferidas;

IV. Decidir sobre recursos interpostos; 

V. Divulgar e estabelecer as seções eleitorais em número e locais suficientes para o 
atendimento aos eleitores; 

VI. Compor as seções eleitorais com seus respectivos membros e nomear seus presidentes;

VII. Solicitar à Diretoria do CCNH o apoio necessário para o cumprimento do processo 
eleitoral;

VIII. Divulgar, proclamar e homologar os resultados;

IX. Elaborar o relatório final do processo eleitoral.
 
2.2 A Comissão Eleitoral deverá definir os locais e os horários de abertura dos terminais de 
votação, de modo a cobrir todos os turnos em que haja atividade acadêmica da Licenciatura em 
Física na UFABC.

Parágrafo único: A lista dos locais e horários de funcionamento dos terminais de votação 
deverá ser divulgada pelo menos cinco dias antes da data da votação.

2.3 A Comissão Eleitoral designará os servidores que irão compor as mesas de cada terminal 
de votação (mesários), distribuindo-os em turnos de trabalho e indicando o presidente da mesa 
no turno. O presidente da Comissão Eleitoral somente poderá compor a mesa de um terminal 
de votação no caso de ausência de um dos mesários previamente designados.

2.4 A Comissão Eleitoral será composta por: 

I. 4 (quatro) representantes docentes;  

II. 1 (um) representante discente;

III. 1 (um) representante técnico-administrativo.

Parágrafo Único: o presidente da Comissão será nomeado entre a representação 
docente.

3. Das Inscrições

3.1 As inscrições das candidaturas serão efetuadas mediante entrega, na Secretaria do CCNH, 
de formulário disponível na própria Secretaria.

3.2 As inscrições poderão ser realizadas das 9h00 às 17h00 dos dias especificados no 
calendário eleitoral.

3.3 Serão indeferidas as inscrições das chapas onde haja superposição de nomes para titular e 
suplente entre quaisquer chapas.
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4. Da Campanha

4.1 Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, faixas e outros meios de 
divulgação na UFABC, dentro dos limites legais.

4.2 É vetado aos candidatos na campanha eleitoral:

I. Fazer propaganda utilizando-se de equipamentos sonoros dentro do campus da UFABC;

II. Utilizar sites residentes no domínio da UFABC para campanha eleitoral;

III. Afixar material de campanha em qualquer bem da UFABC;

IV. Utilizar recursos financeiros da UFABC.

4.3 Poderão ser impugnadas, a critério da Comissão Eleitoral, as candidaturas que violarem 
estas regras.

4.4 Poderão denunciar a violação destas regras à Comissão Eleitoral os Diretores dos Centros, 
o Prefeito Universitário, o Reitor e as demais candidaturas, representadas pelo candidato a 
titular.

4.5 A denúncia à violação destas regras poderá ser realizada em qualquer momento entre a 
divulgação das inscrições deferidas e o final da votação. 

4.6 A campanha eleitoral encerrar-se-á às 23h00 do último dia útil antecedente ao dia das 
eleições.

5. Da Votação

5.1 A votação far-se-á por meio de voto secreto, pessoal e intransferível.

5.2 Caberá ao Presidente da Seção Eleitoral abrir e encerrar as atividades da respectiva seção.

5.3 Caberá aos membros da Comissão Eleitoral contabilizar a votação após o encerramento do 
período de votação.

5.4 Nos terminais de votação poderão permanecer apenas os membros da mesa eleitoral, o 
eleitor e os servidores designados para colaborar com a Comissão (mesários).

6. Da apuração

6.1 A apuração dos votos e a divulgação dos resultados serão realizadas apenas após o 
encerramento das eleições, em sessão pública, em local e horário a ser definido pela Comissão 
Eleitoral.

6.2 Concluída a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos 
de impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar à Coordenação do Curso ata 
circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos eleitos e o total dos 
votos brancos e nulos.
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6.3 Em caso de empate no resultado da eleição, serão utilizados sequencialmente os seguintes 
critérios de desempate:

6.3.1 Eleição de docente e técnico-administrativo:

I. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a titular; 

II. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a suplente;

III. maior idade do candidato a titular; 

IV. maior idade do candidato a suplente.

6.3.2 Eleição de discente:

I. maior coeficiente de progressão no curso do candidato a titular; 

II. maior coeficiente de progressão no curso do candidato a suplente;

III. maior idade do candidato a titular; 

IV. maior idade do candidato a suplente.

7. Da Interposição de Recursos

7.1 Eventuais recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral, entregues 
e protocolados na Secretaria do CCNH das 9h00 às 17h00 do dia útil subsequente ao da 
divulgação do resultado da etapa do processo eleitoral em questão.

7.2 A Comissão Eleitoral proferirá julgamento até as 23h00 do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Direção do CCNH prover a estrutura necessária para a realização destas 
eleições; 

8.2 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, desde que 
realizadas antes da abertura do período de inscrições.

8.3 A inscrição no processo eletivo implicará no conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital.

8.4 A publicidade dos atos da Comissão Eleitoral deverá ser realizada obrigatoriamente através 
da afixação, pela Comissão Eleitoral, de cópia dos documentos em questão no mural da 
Secretaria do CCNH e, opcionalmente, através de quaisquer outros meios de divulgação que a 
Comissão Eleitoral julgar pertinente.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
Boletim de Serviço da UFABC. 
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8.6 Após a publicação da homologação do resultado da eleição, a Comissão Eleitoral transferirá 
a guarda de toda a documentação do pleito à Coordenação do Curso e se extinguirá.

8.7 Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

MARCELO zANOTELLO
Coordenador Pró-Tempore da Licenciatura em Física 

ANEXO I

Cronograma das eleições da Licenciatura em Física

16/06/2011 a 22/06/2011 Período de Inscrições de Candidaturas
27/06/2011 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas
28/06/2011 Interposição de Recursos
29/06/2011 Publicação da Homologação das Inscrições

30/06/2011 a 06/07/2011 Campanha Eleitoral
07/07/2011 Eleições
11/07/2011 Publicação do Resultado das Eleições
12/07/2011 Interposição de Recursos
13/07/2011 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições

EDITAL Nº 04/2011 – 10 DE JUNHO DE 2011

Processo eleitoral para Composição da Coordenação da Licenciatura em Filosofia
 
A Coordenação do Curso de Licenciatura em Filosofia, no uso de suas atribuições legais, torna 
público o processo eleitoral para a composição da Coordenação da Licenciatura em Filosofia, 
conforme disposições da Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010 e da Resolução do ConsEP nº 
74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares
 

1.1 A Coordenação da Licenciatura em Filosofia será composta, conforme disposto no Artigo 2º 
da Resolução ConsEP nº 74 de 16 de agosto de 2010, por:

1.2 Quatro docentes credenciados ao Curso, eleitos entre docentes credenciados para 
mandatos de dois anos, com direito a uma recondução.

1.3 Um representante discente com declaração de reserva de vaga no Curso, eleito pelos 
seus pares, membros da Plenária do Curso, para mandato de um ano, com direito a uma 
recondução.

1.4 Um representante dos técnico-administrativos, eleitos pelos seus representantes, membros 
da Plenária do Curso, para mandato de dois anos.

1.5 As candidaturas para as posições titulares e respectivos suplentes serão efetuadas 
em chapas constituídas por um candidato a titular e um candidato a suplente devidamente 
identificados por ocasião da inscrição da candidatura.
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1.6 Não serão elegíveis os membros da Comissão Eleitoral.
 
2. Da Comissão Eleitoral

2.1 A Coordenação Pró-tempore do Curso nomeará a Comissão Eleitoral cuja competência 
será: 

I. Cumprir e fazer cumprir este Edital;

II. Oficializar e divulgar o registro de inscrições; 

III. Divulgar a homologação das inscrições deferidas;

IV. Decidir sobre recursos interpostos; 

V. Divulgar e estabelecer as seções eleitorais em número e locais suficientes para o 
atendimento aos eleitores; 

VI. Compor as seções eleitorais com seus respectivos membros e nomear seus presidentes;

VII. Solicitar à Diretoria do CCNH o apoio necessário para o cumprimento do processo 
eleitoral;

VIII. Divulgar, proclamar e homologar os resultados;

IX. Elaborar o relatório final do processo eleitoral.
 
2.2 A Comissão Eleitoral deverá definir os locais e os horários de abertura dos terminais de 
votação, de modo a cobrir todos os turnos em que haja atividade acadêmica da Licenciatura em 
Filosofia na UFABC.

Parágrafo único: A lista dos locais e horários de funcionamento dos terminais de votação 
deverá ser divulgada pelo menos cinco dias antes da data da votação.

2.3 A Comissão Eleitoral designará os servidores que irão compor as mesas de cada terminal 
de votação (mesários), distribuindo-os em turnos de trabalho e indicando o presidente da mesa 
no turno. O presidente da Comissão Eleitoral somente poderá compor a mesa de um terminal 
de votação no caso de ausência de um dos mesários previamente designados.

2.4 A Comissão Eleitoral será composta por: 

I. 4 (quatro) representantes docentes;  

II. 1 (um) representante discente;

III. 1 (um) representante técnico-administrativo.

Parágrafo Único: o presidente da Comissão será nomeado entre a representação 
docente.
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3. Das Inscrições

3.1 As inscrições das candidaturas serão efetuadas mediante entrega, na Secretaria do CCNH, 
de formulário disponível na própria Secretaria.

3.2 As inscrições poderão ser realizadas das 9h00 às 17h00 dos dias especificados no 
calendário eleitoral.

3.3 Serão indeferidas as inscrições das chapas onde haja superposição de nomes para titular e 
suplente entre quaisquer chapas.

4. Da Campanha

4.1 Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, faixas e outros meios de 
divulgação na UFABC, dentro dos limites legais.

4.2 É vetado aos candidatos na campanha eleitoral:

I. Fazer propaganda utilizando-se de equipamentos sonoros dentro do campus da UFABC;

II. Utilizar sites residentes no domínio da UFABC para campanha eleitoral;

III. Afixar material de campanha em qualquer bem da UFABC;

IV. Utilizar recursos financeiros da UFABC.

4.3 Poderão ser impugnadas, a critério da Comissão Eleitoral, as candidaturas que violarem 
estas regras.

4.4 Poderão denunciar a violação destas regras à Comissão Eleitoral os Diretores dos Centros, 
o Prefeito Universitário, o Reitor e as demais candidaturas, representadas pelo candidato a 
titular.

4.5 A denúncia à violação destas regras poderá ser realizada em qualquer momento entre a 
divulgação das inscrições deferidas e o final da votação. 

4.6 A campanha eleitoral encerrar-se-á às 23h00 do último dia útil antecedente ao dia das 
eleições.

5. Da Votação

5.1 A votação far-se-á por meio de voto secreto, pessoal e intransferível.

5.2 Caberá ao Presidente da Seção Eleitoral abrir e encerrar as atividades da respectiva seção.

5.3 Caberá aos membros da Comissão Eleitoral contabilizar a votação após o encerramento do 
período de votação.

5.4 Nos terminais de votação poderão permanecer apenas os membros da mesa eleitoral, o 
eleitor e os servidores designados para colaborar com a Comissão (mesários).
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6. Da apuração

6.1 A apuração dos votos e a divulgação dos resultados serão realizadas apenas após o 
encerramento das eleições, em sessão pública, em local e horário a ser definido pela Comissão 
Eleitoral.

6.2 Concluída a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos 
de impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar à Coordenação do Curso ata 
circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos eleitos e o total dos 
votos brancos e nulos.

6.3 Em caso de empate no resultado da eleição, serão utilizados sequencialmente os seguintes 
critérios de desempate:

6.3.1 Eleição de docente e técnico-administrativo:

I. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a titular; 

II. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a suplente;

III. maior idade do candidato a titular; 

IV. maior idade do candidato a suplente.

6.3.2 Eleição de discente:

I. maior coeficiente de progressão no curso do candidato a titular; 

II. maior coeficiente de progressão no curso do candidato a suplente;

III. maior idade do candidato a titular; 

IV. maior idade do candidato a suplente.

7. Da Interposição de Recursos

7.1 Eventuais recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral, entregues 
e protocolados na Secretaria do CCNH das 9h00 às 17h00 do dia útil subsequente ao da 
divulgação do resultado da etapa do processo eleitoral em questão.

7.2 A Comissão Eleitoral proferirá julgamento até as 23h00 do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Direção do CCNH prover a estrutura necessária para a realização destas 
eleições; 

8.2 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, desde que 
realizadas antes da abertura do período de inscrições.
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8.3 A inscrição no processo eletivo implicará no conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital.

8.4 A publicidade dos atos da Comissão Eleitoral deverá ser realizada obrigatoriamente através 
da afixação, pela Comissão Eleitoral, de cópia dos documentos em questão no mural da 
Secretaria do CCNH e, opcionalmente, através de quaisquer outros meios de divulgação que a 
Comissão Eleitoral julgar pertinente.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
Boletim de Serviço da UFABC. 

8.6 Após a publicação da homologação do resultado da eleição, a Comissão Eleitoral transferirá 
a guarda de toda a documentação do pleito à Coordenação do Curso e se extinguirá.

8.7 Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

PATRÍCIA DEL NERO VELASCO
Coordenadora da Licenciatura em Filosofia 

ANEXO I

Cronograma das eleições da Licenciatura em Filosofia

16/06/2011 a 22/06/2011 Período de Inscrições de Candidaturas
27/06/2011 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas
28/06/2011 Interposição de Recursos
29/06/2011 Publicação da Homologação das Inscrições

30/06/2011 a 06/07/2011 Campanha Eleitoral
07/07/2011 Eleições
11/07/2011 Publicação do Resultado das Eleições
12/07/2011 Interposição de Recursos
13/07/2011 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições

EDITAL Nº 04/2011 – 10 DE JUNHO DE 2011

Processo eleitoral para Composição da Coordenação do Licenciatura em Química
 
A Coordenação Pró-Tempore do Curso de Licenciatura em Química, no uso de suas atribuições 
legais, torna público o processo eleitoral para a composição da Coordenação da Licenciatura em 
Química, conforme disposições da Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010 e da Resolução do 
ConsEP nº 74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares
 

1.1 A Coordenação da Licenciatura em Química será composta, conforme disposto no Artigo 2º 
da Resolução ConsEP nº 74 de 16 de agosto de 2010, por:
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1.2 Quatro docentes credenciados ao Curso, eleitos entre docentes credenciados para 
mandatos de dois anos, com direito a uma recondução.

1.3 Um representante discente com declaração de reserva de vaga no Curso, eleito pelos 
seus pares, membros da Plenária do Curso, para mandato de um ano, com direito a uma 
recondução.

1.4 Um representante dos técnico-administrativos, eleitos pelos seus representantes, membros 
da Plenária do Curso, para mandato de dois anos.

1.5 As candidaturas para as posições titulares e respectivos suplentes serão efetuadas 
em chapas constituídas por um candidato a titular e um candidato a suplente devidamente 
identificados por ocasião da inscrição da candidatura.

1.6 Não serão elegíveis os membros da Comissão Eleitoral.
 
2. Da Comissão Eleitoral

2.1 A Coordenação Pró-tempore do Curso nomeará a Comissão Eleitoral cuja competência 
será: 

I. Cumprir e fazer cumprir este edital;

II. Oficializar e divulgar o registro de inscrições; 

III. Divulgar a homologação das inscrições deferidas;

IV. Decidir sobre recursos interpostos;
 
V. Divulgar e estabelecer as seções eleitorais em número e locais suficientes para o 
atendimento aos eleitores;

VI. Compor as seções eleitorais com seus respectivos membros e nomear seus presidentes;

VII. Solicitar à Diretoria do CCNH o apoio necessário para o cumprimento do processo 
eleitoral;

VIII. Divulgar, proclamar e homologar os resultados;

IX. Elaborar o relatório final do processo eleitoral.
 
2.2 A Comissão Eleitoral deverá definir os locais e os horários de abertura dos terminais de 
votação, de modo a cobrir todos os turnos em que haja atividade acadêmica da Licenciatura em 
Química na UFABC.

Parágrafo único: A lista dos locais e horários de funcionamento dos terminais de votação 
deverá ser divulgada pelo menos cinco dias antes da data da votação.

2.3 A Comissão Eleitoral designará os servidores que irão compor as mesas de cada terminal 
de votação (mesários), distribuindo-os em turnos de trabalho e indicando o presidente da mesa 
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no turno. O presidente da Comissão Eleitoral somente poderá compor a mesa de um terminal 
de votação no caso de ausência de um dos mesários previamente designados.

2.4 A Comissão Eleitoral será composta por: 

I. 4 (quatro) representantes docentes;  

II. 1 (um) representante discente;

III. 1 (um) representante técnico-administrativo.

Parágrafo Único: o presidente da Comissão será nomeado entre a representação 
docente.

3. Das Inscrições

3.1 As inscrições das candidaturas serão efetuadas mediante entrega, na Secretaria do CCNH, 
de formulário disponível na própria Secretaria.

3.2 As inscrições poderão ser realizadas das 9h00 às 17h00 dos dias especificados no 
calendário eleitoral.

3.3 Serão indeferidas as inscrições das chapas onde haja superposição de nomes para titular e 
suplente entre quaisquer chapas.

4. Da Campanha

4.1 Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, faixas e outros meios de 
divulgação na UFABC, dentro dos limites legais.

4.2 É vetado aos candidatos na campanha eleitoral:

I. Fazer propaganda utilizando-se de equipamentos sonoros dentro do campus da UFABC;

II. Utilizar sites residentes no domínio da UFABC para campanha eleitoral;

III. Afixar material de campanha em qualquer bem da UFABC;

IV. Utilizar recursos financeiros da UFABC.

4.3 Poderão ser impugnadas, a critério da Comissão Eleitoral, as candidaturas que violarem 
estas regras.

4.4 Poderão denunciar a violação destas regras à Comissão Eleitoral os Diretores dos Centros, 
o Prefeito Universitário, o Reitor e as demais candidaturas, representadas pelo candidato a 
titular.

4.5 A denúncia à violação destas regras poderá ser realizada em qualquer momento entre a 
divulgação das inscrições deferidas e o final da votação. 

4.6 A campanha eleitoral encerrar-se-á às 23h00 do último dia útil antecedente ao dia das 



Pág. 75

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 168 - 15 de junho de 2011

eleições.

5. Da Votação

5.1 A votação far-se-á por meio de voto secreto, pessoal e intransferível.

5.2 Caberá ao Presidente da Seção Eleitoral abrir e encerrar as atividades da respectiva seção.

5.3 Caberá aos membros da Comissão Eleitoral contabilizar a votação após o encerramento do 
período de votação.

5.4 Nos terminais de votação poderão permanecer apenas os membros da mesa eleitoral, o 
eleitor e os servidores designados para colaborar com a Comissão (mesários).

6. Da apuração

6.1 A apuração dos votos e a divulgação dos resultados serão realizadas apenas após o 
encerramento das eleições, em sessão pública, em local e horário a ser definido pela Comissão 
Eleitoral.

6.2 Concluída a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos 
de impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar à Coordenação do Curso ata 
circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos eleitos e o total dos 
votos brancos e nulos.

6.3 Em caso de empate no resultado da eleição, serão utilizados sequencialmente os seguintes 
critérios de desempate:

6.3.1 Eleição de docente e técnico-administrativo:

I. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a titular; 

II. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a suplente;

III. maior idade do candidato a titular; 

IV. maior idade do candidato a suplente.

6.3.2 Eleição de discente:

I. maior coeficiente de progressão no curso do candidato a titular; 

II. maior coeficiente de progressão no curso do candidato a suplente;

III. maior idade do candidato a titular;
 
IV. maior idade do candidato a suplente.

7. Da Interposição de Recursos
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7.1 Eventuais recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral, entregues 
e protocolados na Secretaria do CCNH das 9h00 às 17h00 do dia útil subsequente ao da 
divulgação do resultado da etapa do processo eleitoral em questão.

7.2 A Comissão Eleitoral proferirá julgamento até as 23h00 do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Direção do CCNH prover a estrutura necessária para a realização destas 
eleições.

8.2 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, desde que 
realizadas antes da abertura do período de inscrições.

8.3 A inscrição no processo eletivo implicará no conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital.

8.4 A publicidade dos atos da Comissão Eleitoral deverá ser realizada obrigatoriamente através 
da afixação, pela Comissão Eleitoral, de cópia dos documentos em questão no mural da 
Secretaria do CCNH e, opcionalmente, através de quaisquer outros meios de divulgação que a 
Comissão Eleitoral julgar pertinente.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
Boletim de Serviço da UFABC. 

8.6 Após a publicação da homologação do resultado da eleição, a Comissão Eleitoral transferirá 
a guarda de toda a documentação do pleito à Coordenação do Curso e se extinguirá.

8.7 Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

ANDERSON ORzARI RIBEIRO
Coordenador Pró-Tempore da Licenciatura em Química

ANEXO I

Cronograma das eleições da Licenciatura em Química

16/06/2011 a 22/06/2011 Período de Inscrições de Candidaturas
27/06/2011 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas
28/06/2011 Interposição de Recursos
29/06/2011 Publicação da Homologação das Inscrições

30/06/2011 a 06/07/2011 Campanha Eleitoral
07/07/2011 Eleições
11/07/2011 Publicação do Resultado das Eleições
12/07/2011 Interposição de Recursos
13/07/2011 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições
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EDITAL Nº 04/2011 – 01º DE JUNHO DE 2011

Processo eleitoral para Composição da Coordenação do Bacharelado em Ciências Biológicas
 
A Coordenação Pró-Tempore do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, no uso de 
suas atribuições legais, torna público o processo eleitoral para a composição da Coordenação 
do Bacharelado em Ciências Biológicas, conforme disposições da Resolução ConsUni nº47 de 
03/08/2010 e da Resolução do ConsEP nº 74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares
 

1.1 A Coordenação do Bacharelado em Ciências Biológicas será composta, conforme disposto 
no Artigo 2º da Resolução ConsEP nº 74 de 16 de agosto de 2010, por:

1.2 Quatro docentes credenciados ao Curso, eleitos entre docentes credenciados para 
mandatos de dois anos, com direito a uma recondução.

1.3 Um representante discente com declaração de reserva de vaga no Curso, eleito pelos 
seus pares, membros da Plenária do Curso, para mandato de um ano, com direito a uma 
recondução.

1.4 Um representante dos técnico-administrativos, eleitos pelos seus representantes, membros 
da Plenária do Curso, para mandato de dois anos.

1.5 As candidaturas para as posições titulares e respectivos suplentes serão efetuadas 
em chapas constituídas por um candidato a titular e um candidato a suplente devidamente 
identificados por ocasião da inscrição da candidatura.

1.6 Não serão elegíveis os membros da Comissão Eleitoral.
 
2. Da Comissão Eleitoral

2.1 A Coordenação Pró-tempore do Curso nomeará a Comissão Eleitoral cuja competência 
será: 

I. Cumprir e fazer cumprir este edital;

II. Oficializar e divulgar o registro de inscrições; 

III. Divulgar a homologação das inscrições deferidas;

IV. Decidir sobre recursos interpostos; 

V. Divulgar e estabelecer as seções eleitorais em número e locais suficientes para o 
atendimento aos eleitores;

VI. Compor as seções eleitorais com seus respectivos membros e nomear seus presidentes;

VII. Solicitar à Diretoria do CCNH o apoio necessário para o cumprimento do processo 
eleitoral;
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VIII. Divulgar, proclamar e homologar os resultados;

IX. Elaborar o relatório final do processo eleitoral.
 
2.2 A Comissão Eleitoral deverá definir os locais e os horários de abertura dos terminais de 
votação, de modo a cobrir todos os turnos em que haja atividade acadêmica do Bacharelado 
em Ciências Biológicas na UFABC.

Parágrafo único: A lista dos locais e horários de funcionamento dos terminais de votação 
deverá ser divulgada pelo menos cinco dias antes da data da votação.

2.3 A Comissão Eleitoral designará os servidores que irão compor as mesas de cada terminal 
de votação (mesários), distribuindo-os em turnos de trabalho e indicando o presidente da mesa 
no turno. O presidente da Comissão Eleitoral somente poderá compor a mesa de um terminal 
de votação no caso de ausência de um dos mesários previamente designados.

2.4 A Comissão Eleitoral será composta por: 

I. 4 (quatro) representantes docentes;  

II. 1 (um) representante discente;

III. 1 (um) representante técnico-administrativo.

Parágrafo Único: o presidente da comissão será nomeado entre a representação docente.

3. Das Inscrições

3.1 As inscrições das candidaturas serão efetuadas mediante entrega, na secretaria do CCNH, 
de formulário disponível na própria secretaria.

3.2 As inscrições poderão ser realizadas das 9h00 às 17h00 dos dias especificados no 
calendário eleitoral.

3.3 Serão indeferidas as inscrições das chapas onde haja superposição de nomes para titular e 
suplente entre quaisquer chapas.

4. Da Campanha

4.1 Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, faixas e outros meios de 
divulgação na UFABC, dentro dos limites legais.

4.2 É vetado aos candidatos na campanha eleitoral:

I. Fazer propaganda utilizando-se de equipamentos sonoros dentro do campus da UFABC;

II. Utilizar sites residentes no domínio da UFABC para campanha eleitoral;

III. Afixar material de campanha em qualquer bem da UFABC;
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IV. Utilizar recursos financeiros da UFABC.

4.3 Poderão ser impugnadas, a critério da Comissão Eleitoral, as candidaturas que violarem 
estas regras.

4.4 Poderão denunciar a violação destas regras à Comissão Eleitoral os Diretores dos Centros, 
o Prefeito Universitário, o Reitor e as demais candidaturas, representadas pelo candidato a 
titular.

4.5 A denúncia à violação destas regras poderá ser realizada em qualquer momento entre a 
divulgação das inscrições deferidas e o final da votação. 

4.6 A campanha eleitoral encerrar-se-á às 23h00 do último dia útil antecedente ao dia das 
eleições.

5. Da Votação

5.1 A votação far-se-á por meio de voto secreto, pessoal e intransferível.

5.2 Caberá ao Presidente da Seção Eleitoral abrir e encerrar as atividades da respectiva seção.

5.3 Caberá aos membros da Comissão Eleitoral contabilizar a votação após o encerramento do 
período de votação.

5.4 Nos terminais de votação poderão permanecer apenas os membros da mesa eleitoral, o 
eleitor e os servidores designados para colaborar com a Comissão (mesários).

6. Da apuração

6.1 A apuração dos votos e a divulgação dos resultados serão realizadas apenas após o 
encerramento das eleições, em sessão pública, em local e horário a ser definido pela Comissão 
Eleitoral.

6.2 Concluída a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos 
de impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar à Coordenação do Curso ata 
circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos eleitos e o total dos 
votos brancos e nulos.

6.3 Em caso de empate no resultado da eleição, serão utilizados sequencialmente os seguintes 
critérios de desempate:

6.3.1 Eleição de docente e técnico-administrativo:

I. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a titular; 

II. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a suplente;

III. maior idade do candidato a titular; 

IV. maior idade do candidato a suplente.
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6.3.2 Eleição de discente:

I. maior coeficiente de progressão no curso do candidato a titular; 

II. maior coeficiente de progressão no curso do candidato a suplente;

III. maior idade do candidato a titular; 

IV. maior idade do candidato a suplente.

7. Da Interposição de Recursos

7.1 Eventuais recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral, entregues 
e protocolados na Secretaria do CCNH das 9h00 às 17h00 do dia útil subsequente ao da 
divulgação do resultado da etapa do processo eleitoral em questão.

7.2 A Comissão Eleitoral proferirá julgamento até as 23h00 do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Direção do CCNH prover a estrutura necessária para a realização destas 
eleições; 

8.2 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, desde que 
realizadas antes da abertura do período de inscrições.

8.3 A inscrição no processo eletivo implicará no conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital.

8.4 A publicidade dos atos da Comissão Eleitoral deverá ser realizada obrigatoriamente através 
da afixação, pela Comissão Eleitoral, de cópia dos documentos em questão no mural da 
Secretaria do CCNH e, opcionalmente, através de quaisquer outros meios de divulgação que a 
Comissão Eleitoral julgar pertinente.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
Boletim de Serviço da UFABC. 

8.6 Após a publicação da homologação do resultado da eleição, a Comissão Eleitoral transferirá 
a guarda de toda a documentação do pleito à Coordenação do Curso e se extinguirá.

8.7 Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

CHARLES MORPHy DIAS DOS SANTOS
Coordenador Pró-Tempore do Bacharelado em Ciências Biológicas
 
ANEXO I

Cronograma das eleições do Bacharelado em Ciências Biológicas
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16/06/2011 a 22/06/2011 Período de Inscrições de Candidaturas
27/06/2011 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas
28/06/2011 Interposição de Recursos
29/06/2011 Publicação da Homologação das Inscrições

30/06/2011 a 06/07/2011 Campanha Eleitoral
07/07/2011 Eleições
11/07/2011 Publicação do Resultado das Eleições
12/07/2011 Interposição de Recursos
13/07/2011 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições

EDITAL Nº 04/2011 – 10 DE JUNHO DE 2011

Processo eleitoral para Composição da Coordenação do Bacharelado em Filosofia

A Coordenação do Curso de Bacharelado em Filosofia, no uso de suas atribuições legais, torna 
público o processo eleitoral para a composição da Coordenação do Bacharelado em Filosofia, 
conforme disposições da Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010 e da Resolução do ConsEP nº 
74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares
 

1.1 A Coordenação do Bacharelado em Filosofia será composta, conforme disposto no Artigo 2º 
da Resolução ConsEP nº 74 de 16 de agosto de 2010, por:

1.2 Quatro docentes credenciados ao Curso, eleitos entre docentes credenciados para 
mandatos de dois anos, com direito a uma recondução.

1.3 Um representante discente com declaração de reserva de vaga no Curso, eleito pelos 
seus pares, membros da Plenária do Curso, para mandato de um ano, com direito a uma 
recondução.

1.4 Um representante dos técnico-administrativos, eleitos pelos seus representantes, membros 
da Plenária do Curso, para mandato de dois anos.

1.5 As candidaturas para a posições titulares e respectivos suplentes serão efetuadas em 
chapas constituídas por um candidato a titular e um candidato a suplente devidamente 
identificados por ocasião da inscrição da candidatura.

1.6 Não serão elegíveis os membros da Comissão Eleitoral.
 
2. Da Comissão Eleitoral

2.1 A Coordenação Pró-tempore do Curso nomeará a Comissão Eleitoral cuja competência 
será: 

I. Cumprir e fazer cumprir este Edital;

II. Oficializar e divulgar o registro de inscrições; 
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III. Divulgar a homologação das inscrições deferidas;

IV. Decidir sobre recursos interpostos; 

V. Divulgar e estabelecer as seções eleitorais em número e locais suficientes para o 
atendimento aos eleitores. 

VI. Compor as seções eleitorais com seus respectivos membros e nomear seus presidentes;

VII. Solicitar à Diretoria do CCNH o apoio necessário para o cumprimento do processo 
eleitoral;

VIII. Divulgar, proclamar e homologar os resultados;

IX. Elaborar o relatório final do processo eleitoral.
 
2.2 A Comissão Eleitoral deverá definir os locais e os horários de abertura dos terminais de 
votação, de modo a cobrir todos os turnos em que haja atividade acadêmica do Bacharelado 
em Filosofia na UFABC.

Parágrafo único: A lista dos locais e horários de funcionamento dos terminais de votação 
deverá ser divulgada pelo menos cinco dias antes da data da votação.

2.3 A Comissão Eleitoral designará os servidores que irão compor as mesas de cada terminal 
de votação (mesários), distribuindo-os em turnos de trabalho e indicando o presidente da mesa 
no turno. O presidente da Comissão Eleitoral somente poderá compor a mesa de um terminal 
de votação no caso de ausência de um dos mesários previamente designados.

2.4 A Comissão Eleitoral será composta por: 

I. 4 (quatro) representantes docentes;  

II. 1 (um) representante discente;

III. 1 (um) representante técnico-administrativo.

Parágrafo Único: o presidente da Comissão será nomeado entre a representação 
docente.

3. Das Inscrições

3.1 As inscrições das candidaturas serão efetuadas mediante entrega, na Secretaria do CCNH, 
de formulário disponível na própria Secretaria.

3.2 As inscrições poderão ser realizadas das 9h00 às 17h00 dos dias especificados no 
calendário eleitoral.

3.3 Serão indeferidas as inscrições das chapas onde haja superposição de nomes para titular e 
suplente entre quaisquer chapas.
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4. Da Campanha

4.1 Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, faixas e outros meios de 
divulgação na UFABC, dentro dos limites legais.

4.2 É vetado aos candidatos na campanha eleitoral:

I. Fazer propaganda utilizando-se de equipamentos sonoros dentro do campus da UFABC;

II. Utilizar sites residentes no domínio da UFABC para campanha eleitoral;

III. Afixar material de campanha em qualquer bem da UFABC;

IV. Utilizar recursos financeiros da UFABC.

4.3 Poderão ser impugnadas, a critério da Comissão Eleitoral, as candidaturas que violarem 
estas regras.

4.4 Poderão denunciar a violação destas regras à Comissão Eleitoral os Diretores dos Centros, 
o Prefeito Universitário, o Reitor e as demais candidaturas, representadas pelo candidato a 
titular.

4.5 A denúncia à violação destas regras poderá ser realizada em qualquer momento entre a 
divulgação das inscrições deferidas e o final da votação. 

4.6 A campanha eleitoral encerrar-se-á às 23h00 do último dia útil antecedente ao dia das 
eleições.

5. Da Votação

5.1 A votação far-se-á por meio de voto secreto, pessoal e intransferível.

5.2 Caberá ao Presidente da Seção Eleitoral abrir e encerrar as atividades da respectiva seção.

5.3 Caberá aos membros da Comissão Eleitoral contabilizar a votação após o encerramento do 
período de votação.

5.4 Nos terminais de votação poderão permanecer apenas os membros da mesa eleitoral, o 
eleitor e os servidores designados para colaborar com a Comissão (mesários).

6. Da apuração

6.1 A apuração dos votos e a divulgação dos resultados serão realizadas apenas após o 
encerramento das eleições, em sessão pública, em local e horário a ser definido pela Comissão 
Eleitoral.

6.2 Concluída a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos 
de impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar à Coordenação do Curso ata 
circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos eleitos e o total dos 
votos brancos e nulos.
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6.3 Em caso de empate no resultado da eleição, serão utilizados sequencialmente os seguintes 
critérios de desempate:

6.3.1 Eleição de docente e técnico-administrativo:

I. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a titular; 

II. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a suplente;

III. maior idade do candidato a titular; 

IV. maior idade do candidato a suplente.

6.3.2 Eleição de discente:

I. maior coeficiente de progressão no curso do candidato a titular; 

II. maior coeficiente de progressão no curso do candidato a suplente;

III. maior idade do candidato a titular; 

IV. maior idade do candidato a suplente.

7. Da Interposição de Recursos

7.1 Eventuais recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral, entregues 
e protocolados na Secretaria do CCNH das 9h00 às 17h00 do dia útil subsequente ao da 
divulgação do resultado da etapa do processo eleitoral em questão

7.2 A Comissão Eleitoral proferirá julgamento até as 23h00 do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Direção do CCNH prover a estrutura necessária para a realização destas 
eleições; 

8.2 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, desde que 
realizadas antes da abertura do período de inscrições.

8.3 A inscrição no processo eletivo implicará no conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital.

8.4 A publicidade dos atos da Comissão Eleitoral deverá ser realizada obrigatoriamente através 
da afixação, pela Comissão Eleitoral, de cópia dos documentos em questão no mural da 
Secretaria do CCNH e, opcionalmente, através de quaisquer outros meios de divulgação que a 
Comissão Eleitoral julgar pertinente.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
Boletim de Serviço da UFABC. 
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8.6 Após a publicação da homologação do resultado da eleição, a Comissão Eleitoral transferirá 
a guarda de toda a documentação do pleito à Coordenação do Curso e se extinguirá.

8.7 Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

PAULO TADEU DA SILVA
Coordenador do Bacharelado em Filosofia

ANEXO I

Cronograma das eleições do Bacharelado em Filosofia

16/06/2011 a 22/06/2011 Período de Inscrições de Candidaturas
27/06/2011 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas
28/06/2011 Interposição de Recursos
29/06/2011 Publicação da Homologação das Inscrições

30/06/2011 a 06/07/2011 Campanha Eleitoral
07/07/2011 Eleições
11/07/2011 Publicação do Resultado das Eleições
12/07/2011 Interposição de Recursos
13/07/2011 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições

EDITAL Nº 04/2011 – 10 DE JUNHO DE 2011

Processo eleitoral para Composição da Coordenação do Bacharelado em Física

A Coordenação Pró-Tempore do Curso de Bacharelado em Física, no uso de suas atribuições 
legais, torna público o processo eleitoral para a composição da Coordenação do Bacharelado 
em Física, conforme disposições da Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010 e da Resolução do 
ConsEP nº 74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares
 

1.1 A Coordenação do Bacharelado em Física será composta, conforme disposto no Artigo 2º 
da Resolução ConsEP nº 74 de 16 de agosto de 2010, por:

1.2 Quatro docentes credenciados ao Curso, eleitos entre docentes credenciados para 
mandatos de dois anos, com direito a uma recondução.

1.3 Um representante discente com declaração de reserva de vaga no Curso, eleito pelos 
seus pares, membros da Plenária do Curso, para mandato de um ano, com direito a uma 
recondução.

1.4 Um representante dos técnico-administrativos, eleitos pelos seus representantes, membros 
da Plenária do Curso, para mandato de dois anos.

1.5 As candidaturas para as posições titulares e respectivos suplentes serão efetuadas 
em chapas constituídas por um candidato a titular e um candidato a suplente devidamente 
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identificados por ocasião da inscrição da candidatura

1.6 Não serão elegíveis os membros da Comissão Eleitoral.
 
2. Da Comissão Eleitoral

2.1 A Coordenação Pró-tempore do Curso nomeará a Comissão Eleitoral cuja competência 
será: 

I. Cumprir e fazer cumprir este Edital;

II. Oficializar e divulgar o registro de inscrições; 

III. Divulgar a homologação das inscrições deferidas;

IV. Decidir sobre recursos interpostos; 

V. Divulgar e estabelecer as seções eleitorais em número e locais suficientes para o 
atendimento aos eleitores. 

VI. Compor as seções eleitorais com seus respectivos membros e nomear seus presidentes;

VII. Solicitar à Diretoria do CCNH o apoio necessário para o cumprimento do processo 
eleitoral;

VIII. Divulgar, proclamar e homologar os resultados;

IX. Elaborar o relatório final do processo eleitoral.
 
2.2 A Comissão Eleitoral deverá definir os locais e os horários de abertura dos terminais de 
votação, de modo a cobrir todos os turnos em que haja atividade acadêmica do Bacharelado 
em Física na UFABC.

Parágrafo único: A lista dos locais e horários de funcionamento dos terminais de votação 
deverá ser divulgada pelo menos cinco dias antes da data da votação.

2.3 A Comissão Eleitoral designará os servidores que irão compor as mesas de cada terminal 
de votação (mesários), distribuindo-os em turnos de trabalho e indicando o presidente da mesa 
no turno. O presidente da Comissão Eleitoral somente poderá compor a mesa de um terminal 
de votação no caso de ausência de um dos mesários previamente designados.

2.4 A Comissão Eleitoral será composta por: 

I. 4 (quatro) representantes docentes;  

II. 1 (um) representante discente;

III. 1 (um) representante técnico-administrativo.

Parágrafo Único: o presidente da Comissão será nomeado entre a representação 
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docente.

3. Das Inscrições

3.1 As inscrições das candidaturas serão efetuadas mediante entrega, na Secretaria do CCNH, 
de formulário disponível na própria Secretaria.

3.2 As inscrições poderão ser realizadas das 9h00 às 17h00 dos dias especificados no 
calendário eleitoral.

3.3 Serão indeferidas as inscrições das chapas onde haja superposição de nomes para titular e 
suplente entre quaisquer chapas.

4. Da Campanha

4.1 Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, faixas e outros meios de 
divulgação na UFABC, dentro dos limites legais.

4.2 É vetado aos candidatos na campanha eleitoral:

I. Fazer propaganda utilizando-se de equipamentos sonoros dentro do campus da UFABC;

II. Utilizar sites residentes no domínio da UFABC para campanha eleitoral;

III. Afixar material de campanha em qualquer bem da UFABC;

IV. Utilizar recursos financeiros da UFABC.

4.3 Poderão ser impugnadas, a critério da Comissão Eleitoral, as candidaturas que violarem 
estas regras.

4.4 Poderão denunciar a violação destas regras à Comissão Eleitoral os Diretores dos Centros, 
o Prefeito Universitário, o Reitor e as demais candidaturas, representadas pelo candidato a 
titular.

4.5 A denúncia à violação destas regras poderá ser realizada em qualquer momento entre a 
divulgação das inscrições deferidas e o final da votação. 

4.6 A campanha eleitoral encerrar-se-á às 23h00 do último dia útil antecedente ao dia das 
eleições.

5. Da Votação

5.1 A votação far-se-á por meio de voto secreto, pessoal e intransferível.

5.2 Caberá ao Presidente da Seção Eleitoral abrir e encerrar as atividades da respectiva seção.

5.3 Caberá aos membros da Comissão Eleitoral contabilizar a votação após o encerramento do 
período de votação.

5.4 Nos terminais de votação poderão permanecer apenas os membros da mesa eleitoral, o 
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eleitor e os servidores designados para colaborar com a Comissão (mesários).

6. Da apuração

6.1 A apuração dos votos e a divulgação dos resultados serão realizadas apenas após o 
encerramento das eleições, em sessão pública, em local e horário a ser definido pela Comissão 
Eleitoral.

6.2 Concluída a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos 
de impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar à Coordenação do Curso ata 
circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos eleitos e o total dos 
votos brancos e nulos.

6.3 Em caso de empate no resultado da eleição, serão utilizados sequencialmente os seguintes 
critérios de desempate:

6.3.1 Eleição de docente e técnico-administrativo:

I. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a titular; 

II. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a suplente;

III. maior idade do candidato a titular; 

IV. maior idade do candidato a suplente.

6.3.2 Eleição de discente:

I. maior coeficiente de progressão no curso do candidato a titular; 

II. maior coeficiente de progressão no curso do candidato a suplente;

III. maior idade do candidato a titular; 

IV. maior idade do candidato a suplente.

7. Da Interposição de Recursos

7.1 Eventuais recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral, entregues 
e protocolados na Secretaria do CCNH das 9h00 às 17h00 do dia útil subsequente ao da 
divulgação do resultado da etapa do processo eleitoral em questão.

7.2 A Comissão Eleitoral proferirá julgamento até as 23h00 do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Direção do CCNH prover a estrutura necessária para a realização destas 
eleições; 
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8.2 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, desde que 
realizadas antes da abertura do período de inscrições.

8.3 A inscrição no processo eletivo implicará no conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital.

8.4 A publicidade dos atos da Comissão Eleitoral deverá ser realizada obrigatoriamente através 
da afixação, pela Comissão Eleitoral, de cópia dos documentos em questão no mural da 
Secretaria do CCNH e, opcionalmente, através de quaisquer outros meios de divulgação que a 
Comissão Eleitoral julgar pertinente.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
Boletim de Serviço da UFABC. 

8.6 Após a publicação da homologação do resultado da eleição, a Comissão Eleitoral transferirá 
a guarda de toda a documentação do pleito à Coordenação do Curso e se extinguirá.

8.7 Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

JOSÉ ANTONIO SOUzA
Coordenador Pró-Tempore do Bacharelado em Física

ANEXO I

Cronograma das eleições do Bacharelado em Física

16/06/2011 a 22/06/2011 Período de Inscrições de Candidaturas
27/06/2011 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas
28/06/2011 Interposição de Recursos
29/06/2011 Publicação da Homologação das Inscrições

30/06/2011 a 06/07/2011 Campanha Eleitoral
07/07/2011 Eleições
11/07/2011 Publicação do Resultado das Eleições
12/07/2011 Interposição de Recursos
13/07/2011 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições

EDITAL Nº 04/2011 – 10 DE JUNHO DE 2011

Processo eleitoral para Composição da Coordenação do Bacharelado em Química
 
A Coordenação Pró-Tempore do Curso de Bacharelado Química, no uso de suas atribuições 
legais, torna público o processo eleitoral para a composição da Coordenação do Bacharelado em 
Química, conforme disposições da Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010 e da Resolução do 
ConsEP nº 74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares
 

1.1 A Coordenação do Bacharelado em Química será composta, conforme disposto no Artigo 2º 
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da Resolução ConsEP nº 74 de 16 de agosto de 2010, por:

1.2 Quatro docentes credenciados ao Curso, eleitos entre docentes credenciados para 
mandatos de dois anos, com direito a uma recondução.

1.3 Um representante discente com declaração de reserva de vaga no curso, eleito pelos 
seus pares, membros da Plenária do Curso, para mandato de um ano, com direito a uma 
recondução.

1.4 Um representante dos técnico-administrativos, eleitos pelos seus representantes, membros 
da Plenária do Curso, para mandato de dois anos.

1.5 As candidaturas para as posições titulares e respectivos suplentes serão efetuadas 
em chapas constituídas por um candidato a titular e um candidato a suplente devidamente 
identificados por ocasião da inscrição da candidatura

1.6 Não serão elegíveis os membros da Comissão Eleitoral.
 
2. Da Comissão Eleitoral

2.1 A Coordenação Pró-tempore do Curso nomeará a Comissão Eleitoral cuja competência 
será: 

I. Cumprir e fazer cumprir este Edital;

II. Oficializar e divulgar o registro de inscrições; 

III. Divulgar a homologação das inscrições deferidas;

IV. Decidir sobre recursos interpostos; 

V. Divulgar e estabelecer as seções eleitorais em número e locais suficientes para o 
atendimento aos eleitores; 

VI. Compor as seções eleitorais com seus respectivos membros e nomear seus presidentes;

VII. Solicitar à Diretoria do CCNH o apoio necessário para o cumprimento do processo 
eleitoral;

VIII. Divulgar, proclamar e homologar os resultados;

IX. Elaborar o relatório final do processo eleitoral.
 
2.2 A Comissão Eleitoral deverá definir os locais e os horários de abertura dos terminais de 
votação, de modo a cobrir todos os turnos em que haja atividade acadêmica do Bacharelado 
em Química na UFABC.

Parágrafo único: A lista dos locais e horários de funcionamento dos terminais de votação 
deverá ser divulgada pelo menos cinco dias antes da data da votação.

2.3   A Comissão Eleitoral designará os servidores que irão compor as mesas de cada terminal 
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de votação (mesários), distribuindo-os em turnos de trabalho e indicando o presidente da mesa 
no turno. O presidente da Comissão Eleitoral somente poderá compor a mesa de um terminal 
de votação no caso de ausência de um dos mesários previamente designados.

2.4  A Comissão Eleitoral será composta por: 

I. 4 (quatro) representantes docentes;  

II. 1 (um) representante discente;

III. 1 (um) representante técnico-administrativo.

Parágrafo Único: o presidente da Comissão será nomeado entre a representação 
docente.

3. Das Inscrições

3.1 As inscrições das candidaturas serão efetuadas mediante entrega, na Secretaria do CCNH, 
de formulário disponível na própria Secretaria.

3.2 As inscrições poderão ser realizadas das 9h00 às 17h00 dos dias especificados no 
calendário eleitoral.

3.3 Serão indeferidas as inscrições das chapas onde haja superposição de nomes para titular e 
suplente entre quaisquer chapas.

4. Da Campanha

4.1 Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, faixas e outros meios de 
divulgação na UFABC, dentro dos limites legais.

4.2 É vetado aos candidatos na campanha eleitoral:

I. Fazer propaganda utilizando-se de equipamentos sonoros dentro do campus da UFABC;

II. Utilizar sites residentes no domínio da UFABC para campanha eleitoral;

III. Afixar material de campanha em qualquer bem da UFABC;

IV. Utilizar recursos financeiros da UFABC.

4.3 Poderão ser impugnadas, a critério da Comissão Eleitoral, as candidaturas que violarem 
estas regras.

4.4 Poderão denunciar a violação destas regras à Comissão Eleitoral os Diretores dos Centros, 
o Prefeito Universitário, o Reitor e as demais candidaturas, representadas pelo candidato a 
titular.

4.5 A denúncia à violação destas regras poderá ser realizada em qualquer momento entre a 
divulgação das inscrições deferidas e o final da votação. 



Pág. 92

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 168 - 15 de junho de 2011

4.6 A campanha eleitoral encerrar-se-á às 23h00 do último dia útil antecedente ao dia das 
eleições.

5. Da Votação

5.1 A votação far-se-á por meio de voto secreto, pessoal e intransferível.

5.2 Caberá ao Presidente da Seção Eleitoral abrir e encerrar as atividades da respectiva seção.

5.3 Caberá aos membros da Comissão Eleitoral contabilizar a votação após o encerramento do 
período de votação.

5.4 Nos terminais de votação poderão permanecer apenas os membros da mesa eleitoral, o 
eleitor e os servidores designados para colaborar com a Comissão (mesários).

6. Da apuração

6.1 A apuração dos votos e a divulgação dos resultados serão realizadas apenas após o 
encerramento das eleições, em sessão pública, em local e horário a ser definido pela Comissão 
Eleitoral.

6.2 Concluída a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos 
de impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar à Coordenação do Curso ata 
circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos eleitos e o total dos 
votos brancos e nulos.

6.3 Em caso de empate no resultado da eleição, serão utilizados sequencialmente os seguintes 
critérios de desempate:

6.3.1 Eleição de docente e técnico-administrativo:

I. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a titular; 

II. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a suplente;

III. maior idade do candidato a titular; 

IV. maior idade do candidato a suplente.

6.3.2 Eleição de discente:

I. maior coeficiente de progressão no curso do candidato a titular; 

II. maior coeficiente de progressão no curso do candidato a suplente;

III. maior idade do candidato a titular; 

IV. maior idade do candidato a suplente.

7. Da Interposição de Recursos
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7.1 Eventuais recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral, entregues 
e protocolados na Secretaria do CCNH das 9h00 às 17h00 do dia útil subsequente ao da 
divulgação do resultado da etapa do processo eleitoral em questão.

7.2 A Comissão Eleitoral proferirá julgamento até as 23h00 do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Direção do CCNH prover a estrutura necessária para a realização destas 
eleições; 

8.2 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, desde que 
realizadas antes da abertura do período de inscrições.

8.3 A inscrição no processo eletivo implicará no conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital.

8.4 A publicidade dos atos da Comissão Eleitoral deverá ser realizada obrigatoriamente através 
da afixação, pela Comissão Eleitoral, de cópia dos documentos em questão no mural da 
Secretaria do CCNH e, opcionalmente, através de quaisquer outros meios de divulgação que a 
Comissão Eleitoral julgar pertinente.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
Boletim de Serviço da UFABC. 

8.6 Após a publicação da homologação do resultado da eleição, a Comissão Eleitoral transferirá 
a guarda de toda a documentação do pleito à Coordenação do Curso e se extinguirá.

8.7 Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

ALEXSANDRE FIGUEIREDO LAGO
Coordenador Pró-Tempore do Bacharelado em Química
 
ANEXO I

Cronograma das eleições do Bacharelado em Química

16/06/2011 a 22/06/2011 Período de Inscrições de Candidaturas
27/06/2011 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas
28/06/2011 Interposição de Recursos
29/06/2011 Publicação da Homologação das Inscrições

30/06/2011 a 06/07/2011 Campanha Eleitoral
07/07/2011 Eleições
11/07/2011 Publicação do Resultado das Eleições
12/07/2011 Interposição de Recursos
13/07/2011 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições
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PORTARIA Nº 03 – 10 DE JUNHO DE 2011

O Coordenador pro tempore do curso Bacharelado em Ciências Biológicas, nomeado pela 
portaria nº 620, de 17 de junho de 2010, publicada no Boletim de Serviços nº 117 em 23 de junho 
de 2010, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o Edital nº 03/2011, de 10 de junho de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes professores Eduardo de Moraes Gregores, matrícula 
SIAPE nº 1544422, Juliana Marchi, matrícula SIAPE nº 1676364, Marcelo Augusto Christoffolete, 
matrícula SIAPE nº 1653932 e Márcia Helena Alvim, matrícula SIAPE nº 1656374, a servidora 
Karine Zemczak, matrícula SIAPE nº 1681223 e a representante discente Paula Maria Gabriela 
Leal Ferreira, RA nº 11027307 para comporem a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida pelo professor Eduardo de Moraes Gregores e, 
em caso de afastamento ou impedimento, pela professora Juliana Marchi.

Art. 2º Essa Comissão se extinguirá após a conclusão do processo eleitoral.

Art. 3º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviços da UFABC.

CHARLES MORPHy DIAS DOS SANTOS
Coordenador Pro Tempore do curso Bacharelado em Ciências Biológicas
Centro de Ciências Naturais e Humanas

PORTARIA Nº 03 – 10 DE JUNHO DE 2011

O Coordenador do curso Bacharelado em Filosofia, nomeado pela portaria nº 644, de 17 de 
junho de 2010, publicada no Boletim de Serviços nº 117 em 23 de junho de 2010, no uso de suas 
atribuições legais,

Considerando o Edital nº 03/2011, de 10 de junho de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes professores Eduardo de Moraes Gregores, matrícula 
SIAPE nº 1544422, Juliana Marchi, matrícula SIAPE nº 1676364, Marcelo Augusto Christoffolete, 
matrícula SIAPE nº 1653932 e Márcia Helena Alvim, matrícula SIAPE nº 1656374, a servidora 
Karine Zemczak, matrícula SIAPE nº 1681223 e a representante discente Paula Maria Gabriela 
Leal Ferreira, RA nº 11027307 para comporem a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida pelo professor Eduardo de Moraes Gregores e, 
em caso de afastamento ou impedimento, pela professora Juliana Marchi.

Art. 2º Essa Comissão se extinguirá após a conclusão do processo eleitoral.
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Art. 3º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviços da UFABC.

PAULO TADEU DA SILVA
Coordenador do curso Bacharelado em Filosofia
Centro de Ciências Naturais e Humanas

PORTARIA Nº 03 – 10 DE JUNHO DE 2011

O Coordenador pro tempore do curso Bacharelado em Física, nomeado pela portaria nº 622, de 
17 de junho de 2010, publicada no Boletim de Serviços nº 117 em 23 de junho de 2010, no uso de 
suas atribuições legais,

Considerando o Edital nº 03/2011, de 10 de junho de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes professores Eduardo de Moraes Gregores, matrícula 
SIAPE nº 1544422, Juliana Marchi, matrícula SIAPE nº 1676364, Marcelo Augusto Christoffolete, 
matrícula SIAPE nº 1653932 e Márcia Helena Alvim, matrícula SIAPE nº 1656374, a servidora 
Karine Zemczak, matrícula SIAPE nº 1681223 e a representante discente Paula Maria Gabriela 
Leal Ferreira, RA nº 11027307 para comporem a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida pelo professor Eduardo de Moraes Gregores e, 
em caso de afastamento ou impedimento, pela professora Juliana Marchi.

Art. 2º Essa Comissão se extinguirá após a conclusão do processo eleitoral.

Art. 3º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviços da UFABC.

JOSÉ ANTONIO SOUzA
Coordenador Pro Tempore do curso Bacharelado em Física
Centro de Ciências Naturais e Humanas

PORTARIA Nº 03 – 10 DE JUNHO DE 2011

O Coordenador pro tempore do curso Bacharelado em Química, nomeado pela portaria nº 624, de 
17 de junho de 2010, publicada no Boletim de Serviços nº 117 em 23 de junho de 2010, no uso de 
suas atribuições legais,

Considerando o Edital nº 03/2011, de 10 de junho de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes professores Eduardo de Moraes Gregores, matrícula 
SIAPE nº 1544422, Juliana Marchi, matrícula SIAPE nº 1676364, Marcelo Augusto Christoffolete, 
matrícula SIAPE nº 1653932 e Márcia Helena Alvim, matrícula SIAPE nº 1656374, a servidora 
Karine Zemczak, matrícula SIAPE nº 1681223 e a representante discente Paula Maria Gabriela 
Leal Ferreira, RA nº 11027307 para comporem a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida pelo professor Eduardo de Moraes Gregores e, 
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em caso de afastamento ou impedimento, pela professora Juliana Marchi.

Art. 2º Essa Comissão se extinguirá após a conclusão do processo eleitoral.

Art. 3º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviços da UFABC.

ALEXSANDRE FIGUEIREDO LAGO
Coordenador Pro Tempore do curso Bacharelado em Química
Centro de Ciências Naturais e Humanas

PORTARIA Nº 03 – 10 DE JUNHO DE 2011

O Coordenador pro tempore do curso Licenciatura em Ciências Biológicas, nomeado pela portaria 
nº 621, de 17 de junho de 2010, publicada no Boletim de Serviços nº 117 em 23 de junho de 
2010, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o Edital nº 03/2011, de 10 de junho de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes professores Eduardo de Moraes Gregores, matrícula 
SIAPE nº 1544422, Juliana Marchi, matrícula SIAPE nº 1676364, Marcelo Augusto Christoffolete, 
matrícula SIAPE nº 1653932 e Márcia Helena Alvim, matrícula SIAPE nº 1656374, a servidora 
Karine Zemczak, matrícula SIAPE nº 1681223 e a representante discente Paula Maria Gabriela 
Leal Ferreira, RA nº 11027307 para comporem a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida pelo professor Eduardo de Moraes Gregores e, 
em caso de afastamento ou impedimento, pela professora Juliana Marchi.

Art. 2º Essa Comissão se extinguirá após a conclusão do processo eleitoral.

Art. 3º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviços da UFABC.

ROSANA LOURO FERREIRA SILVA
Coordenador Pro Tempore do curso Licenciatura em Ciências Biológicas
Centro de Ciências Naturais e Humanas

PORTARIA Nº 03 – 10 DE JUNHO DE 2011

O Coordenador do curso Licenciatura em Filosofia, nomeado pela portaria nº 645, de 17 de 
junho de 2010, publicada no Boletim de Serviços nº 117 em 23 de junho de 2010, no uso de suas 
atribuições legais,

Considerando o Edital nº 03/2011, de 10 de junho de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes professores Eduardo de Moraes Gregores, matrícula 
SIAPE nº 1544422, Juliana Marchi, matrícula SIAPE nº 1676364, Marcelo Augusto Christoffolete, 
matrícula SIAPE nº 1653932 e Márcia Helena Alvim, matrícula SIAPE nº 1656374, a servidora 



Pág. 97

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 168 - 15 de junho de 2011

Karine Zemczak, matrícula SIAPE nº 1681223 e a representante discente Paula Maria Gabriela 
Leal Ferreira, RA nº 11027307 para comporem a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida pelo professor Eduardo de Moraes Gregores e, 
em caso de afastamento ou impedimento, pela professora Juliana Marchi.

Art. 2º Essa Comissão se extinguirá após a conclusão do processo eleitoral.

Art. 3º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviços da UFABC.

PATRICIA DEL NERO VELASCO
Coordenador do curso Licenciatura em Filosofia
Centro de Ciências Naturais e Humanas

PORTARIA Nº 03 – 10 DE JUNHO DE 2011

O Coordenador pro tempore do curso Licenciatura em Física, nomeado pela portaria nº 623, de 
17 de junho de 2010, publicada no Boletim de Serviços nº 117 em 23 de junho de 2010, no uso de 
suas atribuições legais,

Considerando o edital nº 03/2011, de 10 de junho de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes professores Eduardo de Moraes Gregores, matrícula 
SIAPE nº 1544422, Juliana Marchi, matrícula SIAPE nº 1676364, Marcelo Augusto Christoffolete, 
matrícula SIAPE nº 1653932 e Márcia Helena Alvim, matrícula SIAPE nº 1656374, a servidora 
Karine Zemczak, matrícula SIAPE nº 1681223 e a representante discente Paula Maria Gabriela 
Leal Ferreira, RA nº 11027307 para comporem a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida pelo professor Eduardo de Moraes Gregores e, 
em caso de afastamento ou impedimento, pela professora Juliana Marchi.

Art. 2º Essa Comissão se extinguirá após a conclusão do processo eleitoral.

Art. 3º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no boletim de serviços da UFABC.

MARCELO zANOTELLO
Coordenador Pro Tempore do curso Licenciatura em Física
Centro de Ciências Naturais e Humanas

PORTARIA Nº 03 – 10 DE JUNHO DE 2011

O Coordenador pro tempore do curso Licenciatura em Química, nomeado pela portaria nº 625, de 
17 de junho de 2010, publicada no Boletim de Serviços nº 117 em 23 de junho de 2010, no uso de 
suas atribuições legais,

Considerando o edital nº 03/2011, de 10 de junho de 2011.

RESOLVE:
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Art. 1º Designar os servidores docentes professores Eduardo de Moraes Gregores, matrícula 
SIAPE nº 1544422, Juliana Marchi, matrícula SIAPE nº 1676364, Marcelo Augusto Christoffolete, 
matrícula SIAPE nº 1653932 e Márcia Helena Alvim, matrícula SIAPE nº 1656374, a servidora 
Karine Zemczak, matrícula SIAPE nº 1681223 e a representante discente Paula Maria Gabriela 
Leal Ferreira, RA nº 11027307 para comporem a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida peloprofessor Eduardo de Moraes Gregores e, 
em caso de afastamento ou impedimento, pela professora Juliana Marchi.

Art. 2º Essa Comissão se extinguirá após a conclusão do processo eleitoral.

Art. 3º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no boletim de serviços da UFABC.

ANDERSON ORzARI RIBEIRO
Coordenador Pro Tempore do curso Licenciatura em Química
Centro de Ciências Naturais e Humanas

PORTARIA Nº 04 – 10 DE JUNHO DE 2011

O Coordenador pro tempore do curso Bacharelado em Ciências Biológicas, nomeado pela 
portaria nº 620, de 17 de junho de 2010, publicada no Boletim de Serviços nº 117 em 23 de junho 
de 2010, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o edital nº 04/2011, de 10 de junho de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes professores Eduardo de Moraes Gregores, matrícula 
SIAPE nº 1544422, Juliana Marchi, matrícula SIAPE nº 1676364, Marcelo Augusto Christoffolete, 
matrícula SIAPE nº 1653932 e Márcia Helena Alvim, matrícula SIAPE nº 1656374, a servidora 
Karine Zemczak, matrícula SIAPE nº 1681223 e a representante discente Paula Maria Gabriela 
Leal Ferreira, RA nº 11027307 para comporem a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida pelo professor Eduardo de Moraes Gregores e, 
em caso de afastamento ou impedimento, pela professora Juliana Marchi.

Art. 2º Essa Comissão se extinguirá após a conclusão do processo eleitoral.

Art. 3º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no boletim de serviços da UFABC.

CHARLES MORPHy DIAS DOS SANTOS
Coordenador Pro Tempore do curso Bacharelado em Ciências Biológicas
Centro de Ciências Naturais e Humanas

PORTARIA Nº 04 – 10 DE JUNHO DE 2011

O Coordenador do curso Bacharelado em Filosofia, nomeado pela portaria nº 644, de 17 de 
junho de 2010, publicada no Boletim de Serviços nº 117 em 23 de junho de 2010, no uso de suas 
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atribuições legais,

Considerando o edital nº 04/2011, de 10 de junho de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes professores Eduardo de Moraes Gregores, matrícula 
SIAPE nº 1544422, Juliana Marchi, matrícula SIAPE nº 1676364, Marcelo Augusto Christoffolete, 
matrícula SIAPE nº 1653932 e Márcia Helena Alvim, matrícula SIAPE nº 1656374, a servidora 
Karine Zemczak, matrícula SIAPE nº 1681223 e a representante discente Paula Maria Gabriela 
Leal Ferreira, RA nº 11027307 para comporem a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida pelo professor Eduardo de Moraes Gregores e, 
em caso de afastamento ou impedimento, pela professora Juliana Marchi.

Art. 2º Essa comissão se extinguirá após a conclusão do processo eleitoral.

Art. 3º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no boletim de serviços da UFABC.

PAULO TADEU DA SILVA
Coordenador do curso Bacharelado em Filosofia
Centro de Ciências Naturais e Humanas

PORTARIA Nº 04 – 10 DE JUNHO DE 2011

O Coordenador pro tempore do curso Bacharelado em Física, nomeado pela portaria nº 622, de 
17 de junho de 2010, publicada no Boletim de Serviços nº 117 em 23 de junho de 2010, no uso de 
suas atribuições legais,

Considerando o edital nº 04/2011, de 10 de junho de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes professores Eduardo de Moraes Gregores, matrícula 
SIAPE nº 1544422, Juliana Marchi, matrícula SIAPE nº 1676364, Marcelo Augusto Christoffolete, 
matrícula SIAPE nº 1653932 e Márcia Helena Alvim, matrícula SIAPE nº 1656374, a servidora 
Karine Zemczak, matrícula SIAPE nº 1681223 e a representante discente Paula Maria Gabriela 
Leal Ferreira, RA nº 11027307 para comporem a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida pelo professor Eduardo de Moraes Gregores e, 
em caso de afastamento ou impedimento, pela professora Juliana Marchi.

Art. 2º Essa Comissão se extinguirá após a conclusão do processo eleitoral.

Art. 3º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no boletim de serviços da UFABC.

JOSÉ ANTONIO SOUzA
Coordenador Pro Tempore do curso Bacharelado em Física
Centro de Ciências Naturais e Humanas
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PORTARIA Nº 04 – 10 DE JUNHO DE 2011

O Coordenador pro tempore do curso Bacharelado em Química, nomeado pela portaria nº 624, de 
17 de junho de 2010, publicada no Boletim de Serviços nº 117 em 23 de junho de 2010, no uso de 
suas atribuições legais,

Considerando o edital nº 04/2011, de 10 de junho de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes professores Eduardo de Moraes Gregores, matrícula 
SIAPE nº 1544422, Juliana Marchi, matrícula SIAPE nº 1676364, Marcelo Augusto Christoffolete, 
matrícula SIAPE nº 1653932 e Márcia Helena Alvim, matrícula SIAPE nº 1656374, a servidora 
Karine Zemczak, matrícula SIAPE nº 1681223 e a representante discente Paula Maria Gabriela 
Leal Ferreira, RA nº 11027307 para comporem a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida pelo professor Eduardo de Moraes Gregores e, 
em caso de afastamento ou impedimento, pela professora Juliana Marchi.

Art. 2º Essa Comissão se extinguirá após a conclusão do processo eleitoral.

Art. 3º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no boletim de serviços da UFABC.

ALEXSANDRE FIGUEIREDO LAGO
Coordenador Pro Tempore do curso Bacharelado em Química
Centro de Ciências Naturais e Humanas

PORTARIA Nº 04 – 10 DE JUNHO DE 2011

O Coordenador pro tempore do curso Licenciatura em Ciências Biológicas, nomeado pela portaria 
nº 621, de 17 de junho de 2010, publicada no Boletim de Serviços nº 117 em 23 de junho de 
2010, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o edital nº 04/2011, de 10 de junho de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes professores Eduardo de Moraes Gregores, matrícula 
SIAPE nº 1544422, Juliana Marchi, matrícula SIAPE nº 1676364, Marcelo Augusto Christoffolete, 
matrícula SIAPE nº 1653932 e Márcia Helena Alvim, matrícula SIAPE nº 1656374, a servidora 
Karine Zemczak, matrícula SIAPE nº 1681223 e a representante discente Paula Maria Gabriela 
Leal Ferreira, RA nº 11027307 para comporem a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida peloprofessor Eduardo de Moraes Gregores e, 
em caso de afastamento ou impedimento, pela professora Juliana Marchi.

Art. 2º Essa Comissão se extinguirá após a conclusão do processo eleitoral.
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Art. 3º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no boletim de serviços da UFABC.

ROSANA LOURO FERREIRA SILVA
Coordenador Pro Tempore do curso Licenciatura em Ciências Biológicas
Centro de Ciências Naturais e Humanas

PORTARIA Nº 04 – 10 DE JUNHO DE 2011

O Coordenador do curso Licenciatura em Filosofia, nomeado pela portaria nº 645, de 17 de 
junho de 2010, publicada no Boletim de Serviços nº 117 em 23 de junho de 2010, no uso de suas 
atribuições legais,

Considerando o edital nº 04/2011, de 10 de junho de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes professores Eduardo de Moraes Gregores, matrícula 
SIAPE nº 1544422, Juliana Marchi, matrícula SIAPE nº 1676364, Marcelo Augusto Christoffolete, 
matrícula SIAPE nº 1653932 e Márcia Helena Alvim, matrícula SIAPE nº 1656374, a servidora 
Karine Zemczak, matrícula SIAPE nº 1681223 e a representante discente Paula Maria Gabriela 
Leal Ferreira, RA nº 11027307 para comporem a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida pelo professor Eduardo de Moraes Gregores e, 
em caso de afastamento ou impedimento, pela professora Juliana Marchi.

Art. 2º Essa Comissão se extinguirá após a conclusão do processo eleitoral.

Art. 3º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no boletim de serviços da UFABC.

PATRICIA DEL NERO VELASCO
Coordenador do curso Licenciatura em Filosofia
Centro de Ciências Naturais e Humanas

PORTARIA Nº 04 – 10 DE JUNHO DE 2011

O Coordenador pro tempore do curso Licenciatura em Física, nomeado pela portaria nº 623, de 
17 de junho de 2010, publicada no Boletim de Serviços nº 117 em 23 de junho de 2010, no uso de 
suas atribuições legais,

Considerando o edital nº 04/2011, de 10 de junho de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes professores Eduardo de Moraes Gregores, matrícula 
SIAPE nº 1544422, Juliana Marchi, matrícula SIAPE nº 1676364, Marcelo Augusto Christoffolete, 
matrícula SIAPE nº 1653932 e Márcia Helena Alvim, matrícula SIAPE nº 1656374, a servidora 
Karine Zemczak, matrícula SIAPE nº 1681223 e a representante discente Paula Maria Gabriela 
Leal Ferreira, RA nº 11027307 para comporem a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida pelo professor Eduardo de Moraes Gregores e, 
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em caso de afastamento ou impedimento, pela professora Juliana Marchi.

Art. 2º Essa Comissão se extinguirá após a conclusão do processo eleitoral.

Art. 3º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no boletim de serviços da UFABC.

MARCELO zANOTELLO
Coordenador Pro Tempore do curso Licenciatura em Física
Centro de Ciências Naturais e Humanas

PORTARIA Nº 04 – 10 DE JUNHO DE 2011

O Coordenador pro tempore do curso Licenciatura em Química, nomeado pela portaria nº 625, de 
17 de junho de 2010, publicada no Boletim de Serviços nº 117 em 23 de junho de 2010, no uso de 
suas atribuições legais,

Considerando o edital nº 04/2011, de 10 de junho de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes professores Eduardo de Moraes Gregores, matrícula 
SIAPE nº 1544422, Juliana Marchi, matrícula SIAPE nº 1676364, Marcelo Augusto Christoffolete, 
matrícula SIAPE nº 1653932 e Márcia Helena Alvim, matrícula SIAPE nº 1656374, a servidora 
Karine Zemczak, matrícula SIAPE nº 1681223 e a representante discente Paula Maria Gabriela 
Leal Ferreira, RA nº 11027307 para comporem a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida pelo professor Eduardo de Moraes Gregores e, 
em caso de afastamento ou impedimento, pela professora Juliana Marchi.

Art. 2º Essa Comissão se extinguirá após a conclusão do processo eleitoral.

Art. 3º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no boletim de serviços da UFABC.

ANDERSON ORzARI RIBEIRO
Coordenador Pro Tempore do curso Licenciatura em Química
Centro de Ciências Naturais e Humanas
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CECS
PORTARIA Nº 09 – 07 DE JUNHO DE 2011

O Diretor do CECS – Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da 
Universidade Federal do ABC, nomeado pela Portaria nº 521, de 09 de novembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial da União, em 10 de novembro de 2009, no uso de suas atribuições 
legais,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a composição da representação do curso de Engenharia Aeroespacial no Grupo de 
Trabalho Confea/CREA conforme segue:

Composição Anterior

Leandro Mouta Trautwein, Siape nº 1671345 (titular)
Wesley Góis, Siape nº 1763423 (suplente)

Composição Atual

Wesley Góis, Siape nº 1763423 (titular)
Leandro Mouta Trautwein, Siape nº 1671345 (suplente)

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no boletim de serviços da UFABC.

GILBERTO MARTINS
Diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas  


