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GABINETE DA REITORIA
PORTARIAS
N° 383 – 28 DE JUNHO DE 2013

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 a UFABC, do servidor Sergio Henrique Bezerra 
de Sousa Leal, Professor Adjunto, no período de 07 a 14 de setembro de 2013 (incluindo trânsito), 
para participação no IX Congresso Internacional sobre Investigacion la Didática de las Ciências, 
em Girona/Espanha. 

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-Reitor

N° 384 – 28 DE JUNHO DE 2013

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 a UFABC, do servidor Reyolando Manoel Lopes 
Rebello da Fonseca Brasil, Professor Titular, no período de 02 a 09 de agosto de 2013 (incluindo 
trânsito), para participação no Congresso ASME – IDETC-2013, em Portland/Estados Unidos. 

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-Reitor

N° 385 – 28 DE JUNHO DE 2013

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 a UFABC e apoio da CAPES, do servidor 
Renato Rodrigues Kinouchi, Professor Adjunto, no período de 01 a 12 de julho de 2013 (incluindo 
trânsito), para participação no 18th International Conference of the Society for Philosophy and 
Technology, em Lisboa/Portugal. 

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-Reitor
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N° 386 – 28 DE JUNHO DE 2013

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 a UFABC, do servidor Pedro Lauridsen Ribeiro, 
Professor Adjunto, no período de 07 a 28 de julho de 2013 (incluindo trânsito), para visita 
técnica na Università Degli Studi di Trento, Università Degli Studi di Pavia e Mini-Workshop New 
Crossroads Between Mathematics and Field Theory, em Trento e Pavia/Itália e Oberwolfach/
Alemanha. 

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-Reitor 

N° 387 – 28 DE JUNHO DE 2013

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 a UFABC, do servidor Mauro Coelho dos Santos, 
Professor Adjunto, no período de 10 a 17 de agosto de 2013 (incluindo trânsito), para participação 
no ICANM 2013 Quebec City Canadá, em Quebec/Canadá. 

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-Reitor 

N° 388 – 28 DE JUNHO DE 2013

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 a UFABC e apoio da CAPES, da servidora 
Adriana Capuano de Oliveira, Professora Adjunta, no período de 29 de junho a 08 de julho de 
2013 (incluindo trânsito), para participação no Rethinking Diasporas: Diasporas Subjectivity, 
Intimacy and Memory e 18th International Conference of the Society for Philosophy and 
Technology, em Oxford/Reino Unido. 

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-Reitor
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N° 389 – 28 DE JUNHO DE 2013

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 a UFABC, do servidor Fernando Carlos 
Giacomelli, Professor Adjunto, no período de 23 de julho a 03 de agosto de 2013 (incluindo 
trânsito), para realização de experimentos no Institute of Macromolecular Chemistry, em Praga/
República Tcheca. 

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-Reitor

N° 390 – 28 DE JUNHO DE 2013

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:

Exonerar, a pedido, Francisco César Polcino Milies, SIAPE nº 1901121, ocupante do cargo de 
Professor Titular, a contar de 01 de julho de 2013.

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-Reitor

N° 391 – 28 DE JUNHO DE 2013

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 (DOU), 
Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro 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, o candidato aprovado no 
Concurso Público para exercer o cargo de Professor do Magistério Superior na classe Adjunto 
A, nível I, com doutorado em Regime de Dedicação Exclusiva, objeto do Edital nº 147, publicado 
no DOU de 19 de outubro de 2012, com resultado homologado pelo Edital nº 55, de 10 de maio 
2013, publicado no DOU de 16 de maio 2013, seção 3, página 49, conforme anexo a presente 
Portaria.
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Anexo I

Cargo: Professor Adjunto A – Área: Ciências Químicas – Subárea: Química Analítica

Nome do candidato Código da vaga

Bruno Lemos Batista 0853946

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-Reitor

N° 392 – 28 DE JUNHO DE 2013

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 (DOU), 
Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro 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 para exercer o cargo de Professor do Magistério Superior na classe Adjunto 
A, nível I, com doutorado em Regime de Dedicação Exclusiva, objeto do Edital nº 141, publicado 
no DOU, de 19 de outubro de 2012, com resultado homologado pelo Edital nº 66, de 18 de junho 
2013, publicado no DOU de 24 de junho 2013, seção 3, página 44, conforme anexo a presente 
Portaria.

Anexo I

Cargo: Professor Adjunto A – Área:Ensino – Subárea: Ensino em Biologia

Nome da candidata Código da vaga

Fernanda Franzolin 0853949

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-Reitor

N° 393 – 28 DE JUNHO DE 2013

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 (DOU), 
Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro 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, os candidatos aprovados no 
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Concurso Público para exercer o cargo de Professor do Magistério Superior na classe Adjunto 
A, nível I, com doutorado em Regime de Dedicação Exclusiva, objeto do Edital nº 142, publicado 
no DOU, de 19 de outubro de 2012, com resultado homologado pelo Edital nº 64, de 28 de maio 
2013, publicado no DOU de 07 de junho 2013, seção 3, página 46, conforme anexo a presente 
Portaria.

Anexo I

Cargo: Professor Adjunto A – Área:Ensino – Subárea: Ensino em Física

Nome do candidato Código da vaga

Giselle Watanabe Caramello 0853947

Breno Arsioli Moura 0853948

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-Reitor

N° 394 – 28 DE JUNHO DE 2013.

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 e considerando o que 
dispõe a Resolução ConsUni nº 104, 

RESOLVE:

Nomear os seguintes nomes para compor, sob a presidência do primeiro, a banca responsável 
pela seleção das propostas de novos Núcleos Estratégicos, apresentadas no âmbito do Edital nº 
34/2013:

I. Armando Zeferino Milioni (ITA)

II. Arlindo Philippi Jr (USP)

III. Marcia Zorello Laporta (FSA)

IV. Roberto de Arlencar Lotufo (Unicamp)

V. Walter Manna Albertoni (Unifesp)

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-Reitor 

N° 395 – 02 DE JULHO DE 2013

O REITOR EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), de 
acordo com a Portaria nº 312, de 19 de julho de 2011, publicada no Boletim de Serviço da UFABC 
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nº 174, de 27 de julho de 2011, página 09, 

RESOLVE:

Designar a servidora Lídia Pancev Daniel Pereira, SIAPE nº 1534266, para exercer o encargo de 
substituta eventual do Pró-Reitor de Extensão da UFABC, código CD-2, no período de 10 a 26 de 
julho de 2013. 

DERVAL DOS SANTOS ROSA
Reitor em Exercício

PORTARIAS DE 02 DE JULHO DE 2013

O REITOR EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), de 
acordo com a Portaria nº 312, de 19 de julho de 2011, publicada no Boletim de Serviço da UFABC 
nº 174, de 27 de julho de 2011, página 09, 

RESOLVE:

Nº 396 - Exonerar o servidor Arilson da Silva Favareto, SIAPE nº 1544395, do cargo em 
comissão de Assessor de Projetos Pedagógicos na Área de Ciências e Humanidades, código CD-
4.

Nº 397 - Exonerar o servidor José Fernando Queiruga Rey, SIAPE nº 1669182, do cargo em 
comissão de Assessor de Projetos Pedagógicos na Área de Ciência e Tecnologia, código CD-4.

Nº 398 - Revogar a Portaria nº 281 de 30 de junho de 2011, publicada no Diário Oficial da União 
de 01 de julho de 2011, seção 2, página 18.

DERVAL DOS SANTOS ROSA
Reitor em Exercício

PORTARIAS DE 02 DE JULHO DE 2013

O REITOR EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), de 
acordo com a Portaria nº 312, de 19 de julho de 2011, publicada no Boletim de Serviço da UFABC 
nº 174, de 27 de julho de 2011, página 09 e considerando a Ata da apuração da eleição do 
Coordenador e Vice-Coordenador do Bacharelado em Ciência e Tecnologia realizada no dia 19 de 
junho de 2013, referente ao processo n° 23006.001278/2013-72, 

RESOLVE:

Nº 399 - Revogar as Portarias n°s 277 e 278 de 30 de junho de 2011, publicadas no Boletim de 
Serviço da UFABC n° 171, de 06 de julho de 2011, página 20.

Nº 400 - Nomear o servidor Wesley Góis, SIAPE nº 1763423, para exercer o cargo em comissão 
de Coordenador do Bacharelado em Ciência e Tecnologia da UFABC, código CD-4.
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Nº 401 - Art. 1º - Nomear a servidora Itana Stiubiener, SIAPE nº 1545858, para exercer o 
encargo de Vice-Coordenadora do Bacharelado em Ciência e Tecnologia da UFABC.

Art. 2º - Designar a servidora como substituta eventual do Coordenador do Bacharelado em 
Ciência e Tecnologia da UFABC nas ausências e impedimentos regulares do titular, código CD-4.

DERVAL DOS SANTOS ROSA
Reitor em Exercício

PORTARIAS DE 02 DE JULHO DE 2013

O REITOR EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), de 
acordo com a Portaria nº 312, de 19 de julho de 2011, publicada no Boletim de Serviço da UFABC 
nº 174, de 27 de julho de 2011, página 09 e considerando a Ata da apuração da eleição do 
Coordenador e Vice-Coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades realizada no dia 
19 de junho de 2013, referente ao processo n° 23006.001278/2013-72, 

RESOLVE:

Nº 402 - Revogar as Portarias n°s 275 e 276 de 30 de junho de 2011, publicadas no Boletim de 
Serviço da UFABC n° 171, de 06 de julho de 2011, página 19.

Nº 403 - Nomear o servidor Arilson da Silva Favareto, SIAPE nº 1544395, para exercer o cargo 
em comissão de Coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades da UFABC, código 
CD-4.

Nº 404 - Art. 1º - Nomear o servidor Daniel Pansarelli, SIAPE nº 1802167, para exercer o 
encargo de Vice-Coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades da UFABC.

Art. 2º - Designar o servidor como substituto eventual do Coordenador do Bacharelado em 
Ciências e Humanidades da UFABC nas ausências e impedimentos regulares do titular, código 
CD-4.

DERVAL DOS SANTOS ROSA
Reitor em Exercício

EDITAL Nº 70 – 28 DE JUNHO DE 2013

AVISO DE ALTERAÇÃO

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, torna pública a prorrogação dos prazos estabelecidos 
no item 5, do Edital de Chamada de Propostas para Novos Núcleos Estratégicos nº 34/2013, 
conforme segue:

Onde se lê: 

Lançamento do Edital: 09/04/2013
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Prazo final para submissão das propostas: 07/06/2013  1

Análise das propostas: até 01/07/2013
Divulgação dos resultados: 15/07/2013
Prazo para recursos: 19/07/2013
Resultado final: 02/08/2013

Leia-se:

Lançamento do Edital: 09/04/2013
Prazo final para submissão das propostas: 07/06/2013
Divulgação dos resultados: 19/08/2013
Prazo para recursos: 23/08/2013
Resultado final: 06/09/2013

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-Reitor

1Prazo prorrogado pelo Edital nº 62/2013.
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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 198 – 28 DE JUNHO DE 2013.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 943 de 05 de dezembro  de 2012, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 16, de 06 de dezembro de 2012, considerando as competências 
delegadas  pela Portaria UFABC nº 849 de 23 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, no uso das atribuições a ele conferida, 

RESOLVE:

Designar a servidora Marly Conceição do Rego, SIAPE nº 1824278, como substituta eventual da 
Chefe da Seção de Controle e Emissão de Documentos e Diplomas, código FG-3, no período de 
15 a 26 de julho de 2013.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA Nº 199 – 28 DE JUNHO DE 2013.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 943 de 05 de dezembro  de 2012, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 16, de 06 de dezembro de 2012, considerando as competências 
delegadas  pela Portaria UFABC nº 849 de 23 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, no uso das atribuições a ele conferida, 

RESOLVE:

Designar o servidor Thiago de Lima, SIAPE nº 1887805, como substituto eventual da Chefe da 
Seção de Registro Acadêmico, código FG-2, no período de 22 de julho a 02 de agosto de 2013.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA Nº 200 – 28 DE JUNHO DE 2013.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 943 de 05 de dezembro  de 2012, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 16, de 06 de dezembro de 2012, considerando as competências 
delegadas  pela Portaria UFABC nº 849 de 23 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, no uso das atribuições a ele conferida, 

RESOLVE:

Designar a servidora Monalisa Bethsaida Barbosa, SIAPE nº 1876294, como substituta eventual 
da Chefe da Secretaria da PROEX, código FG-5, no período de 10 a 26 de julho de 2013.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração
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PORTARIA Nº 201 – 01 DE JULHO DE 2013

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 849 de 23 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, 
Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, no uso das atribuições a ele conferida,  

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Juliana Lanza Macencini, SIAPE 2029369, para responder como 
fiscal substituta do Termo de Adesão ao Sistema Sem Parar/Via Fácil e seu respectivo Termo 
Aditivo nº 04, processo nº 23006.002231/2012-45, firmado entre a Fundação Universidade 
Federal do ABC e a empresa CGMP – Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.

Art. 2º - Ficam mantidos os fiscais titulares e substitutos nomeados pela Portaria nº 140, de 07 de 
maio de 2013, publicada no Boletim de Serviço nº 274, de 10 de maio de 2013, página 06.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA Nº 202 – 01 DE JULHO DE 2013

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 849 de 23 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, 
Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, no uso das atribuições a ele conferida, 

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Juliana Lanza Macencini, SIAPE 2029369, para responder como fiscal 
substituta pelo contrato nº 008/2013, processo nº 23006.002127/2012-51, firmado entre a Fundação 
Universidade Federal do ABC e a empresa Sul Motors Serviços Automotivos Ltda. – ME.

Art. 2º - Ficam mantidos os fiscais titulares e substitutos nomeados pela Portaria nº 124, de 22 de 
abril de 2013, publicada no Boletim de Serviço nº 272, de 03 de maio de 2013, página 11.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA Nº 203 – 01 DE JULHO DE 2013

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 849 de 23 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, 
Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, no uso das atribuições a ele conferida, 
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RESOLVE:

Designar o servidor José Alves de Oliveira Neto, SIAPE 194132, para responder como fiscal 
responsável pelas atas de SRP nº 43 a 45/2013, processo nº 23006.002223/2012-07, referente à 
aquisição de tintas e correlatos para manutenção predial para a Fundação Universidade Federal 
do ABC, tendo como seus substitutos os servidores Cintia de Paula Leite, SIAPE 1971236 e 
Valterbásio de Araújo Alves, SIAPE 1863769.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA Nº 204 – 01 DE JULHO DE 2013

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 849 de 23 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, 
Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, no uso das atribuições a ele conferida, 

RESOLVE:

Designar a servidora Lilian Gomes de Oliveira Rocha, SIAPE 2533968, para responder como 
fiscal responsável pelo contrato nº 23/2013, processo nº 23006.000089/2013-82, firmado entre a 
Fundação Universidade Federal do ABC e a empresa Plansul Planejamento e Consultoria Ltda., 
tendo como seu substituto o servidor André Bezerra, SIAPE 1759428.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA Nº 205 – 01 DE JULHO DE 2013

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 849 de 23 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, 
Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, no uso das atribuições a ele conferida, 

RESOLVE:

Designar a servidora Silvana Alves da Silva Grandolpho, SIAPE 1824295, para responder como 
fiscal responsável pelo contrato nº 30/2013, processo nº 23006.002089/2012-36, firmado entre a 
Fundação Universidade Federal do ABC e a empresa Livraria Jurídica Dois Irmãos Ltda. – EPP, 
tendo como seu substituto o servidor Fládson Ricardo Mendes dos Santos, SIAPE 1875350.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA Nº 206 – 02 DE JULHO DE 2013.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
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UFABC, nomeado pela Portaria nº 943 de 05 de dezembro  de 2012, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 16, de 06 de dezembro de 2012, considerando as competências 
delegadas  pela Portaria UFABC nº 849 de 23 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, no uso das atribuições a ele conferida, 

RESOLVE:

Designar a servidora Patrícia Alves Moreira, SIAPE nº 1551803, como substituta eventual da 
Responsável pela Coordenação de Auditorias, código FG-2, nos afastamentos e impedimentos 
regulares da titular.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS HUMANOS – CGRH

SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA

Nome do Servidor: Adriana Siqueira da Luz
Cargo: Administrador
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1535716
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Rail Ribeiro Filho
Função Substituída: Chefe da Divisão de Planejamento e Apoio à Gestão da PROGRAD
Código da Função: FG-1
Ato da designação de substituição: Portaria Proad nº 78 de 07/02/2013, publicada no Boletim 
de Serviço nº 253 de 20/02/2013.
Período de Afastamento: 24/06/2013 a 05/07/2013
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 Camata Ribeiro
Cargo: Administrador
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1624720
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Audeni Leite da Silva
Função Substituída: Chefe da Seção de Processamentos Contábeis
Código da Função: FG-3
Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 168 de 23/05/2013, publicada no 
Boletim de Serviço nº 279 de 28/05/2013.
Períodos dos Afastamentos: 08/07/2013 a 12/07/2013
Motivo dos Afastamentos: Treinamento
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Renata Coelho
Cargo: Técnico em Assuntos Educacionais
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Função: FG-1 Chefe da Divisão Acadêmica da PROGRAD
Matrícula SIAPE: 1574139
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Denise Consoni
Função Substituída: Assessora Acadêmica da PROGRAD
Código da Função: CD-3
Ato da designação de substituição: Portaria nº 237 de 23/04/2013, publicada no DOU em 
24/04/2013.
Período de Afastamento: 20/05/2013 a 18/06/2013
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: Gisele Simone Bance
Cargo: Assistente em Administração
Função: Não tem 
Matrícula SIAPE: 1824314
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Vagner Guedes de Castro
Função Substituída: Chefe da Divisão Acadêmica do CECS
Código da Função: FG-1
Ato da designação de substituição: Portaria PROAD  nº 45 de 08/02/2013, publicada no 
Boletim de Serviço nº 253 de 20/02/2013
Período de Afastamento: 22/07/2013 a 26/07/2013
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.
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PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
PORTARIA 012 – 01 DE JULHO DE 2013

O Pró-Reitor de Graduação da Fundação Universidade Federal do ABC, nomeado pela Portaria nº 
191 de 12 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 18 de fevereiro 
de 2010, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando o parecer da Comissão 
Permanente para Apuração de Transgressões Disciplinares e Aplicação de Sanções para 
Discentes dos Cursos de Graduação, Instituída pela Portaria nº 647, de 21 de setembro de 2012, 
acerca do caso descrito no processo administrativo 23006.002289/2012-99,

RESOLVE:

Art. 1º ADVERTIR por escrito o aluno EDUARD DE ARAÚJO ALVES, matrícula nº 11029608, do 
curso Bacharelado em Ciência e Tecnologia, por ter infringido os incisos VII e VIII do Artigo 77 da 
Seção II, Capítulo III, do Regimento Geral da UFABC.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço.

DERVAL DOS SANTOS ROSA
Pró-Reitor de Graduação

PORTARIA 013 – 01 DE JULHO DE 2013

O Pró-Reitor de Graduação da Fundação Universidade Federal do ABC, nomeado pela Portaria nº 
191 de 12 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 18 de fevereiro 
de 2010, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando o parecer da Comissão 
Permanente para Apuração de Transgressões Disciplinares e Aplicação de Sanções para 
Discentes dos Cursos de Graduação, Instituída pela Portaria nº 647, de 21 de setembro de 2012, 
acerca do caso descrito no processo administrativo 23006.002290/2012-13,

RESOLVE:

Art. 1º ADVERTIR por escrito o aluno LEONARDO DE PAIVA, matrícula nº 11088408, do curso 
Bacharelado em Ciência e Tecnologia, por ter infringido os incisos VII e VIII do Artigo 77 da Seção 
II, Capítulo III, do Regimento Geral da UFABC.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço.

DERVAL DOS SANTOS ROSA
Pró-Reitor de Graduação
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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

PORTARIA N° 05 – 24 DE JUNHO DE 2013

Nomeia Representante da Graduação no Comitê do Programa de Iniciação Científica.

A Substituta Eventual da Pró-reitoria de Pesquisa da Universidade Federal do ABC, nomeada 
pela Portaria nº 992, de 06 de dezembro de 2012, publicado no Diário Oficial da União nº 235, 
seção 2, página 17 de 6 de dezembro de 2012, no uso de suas atribuições legais, e considerando 
a Portaria n° 09 de 26 de outubro de 2011, emitida pela Pró-Reitoria de Pesquisa e publicada no 
Boletim de Serviço nº 188, de 01 de novembro de 2011, páginas 25 e 26,

RESOLVE:

Art.1º Revogar a Portaria nº 09 de 26 de outubro de 2011, publicada no Boletim de Serviço nº 
188, de 01 de novembro de 2011, páginas 25 e 26.

Art. 2º Instituir o Comitê do Programa de Iniciação de Científica (CPIC) da Universidade Federal 
do ABC – UFABC, com competência para exercer as seguintes atribuições:

I. Formular a política de Iniciação Científica da UFABC;

II. Coordenar o sistema de distribuição de bolsas de Iniciação Científica;

III. Discutir projetos institucionais de iniciação científica a serem apresentados às agências de 
fomento à pesquisa;

IV. Exercer outras funções que lhe forem conferidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa.

Art. 3º O Comitê do Programa de Iniciação Científica será composto pelos seguintes membros:

I. Coordenador Executivo da Iniciação Científica, nomeado pelo Pró-Reitor de Pesquisa;

II. Três representantes docentes do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 
Aplicadas, nomeados pelo Pró-Reitor de Pesquisa, após ser ouvido o respectivo diretor de 
Centro;

III. Três representantes docentes do Centro de Ciências Naturais e Humanas, nomeados pelo 
Pró-Reitor de Pesquisa, após ser ouvido o respectivo diretor de Centro;

IV. Três representantes docentes do Centro de Matemática, Computação e Cognição, 
nomeados pelo Pró-Reitor de Pesquisa, após ser ouvido o respectivo diretor de Centro.

Parágrafo 1º - O substituto eventual do Coordenador Executivo da Iniciação Científica será 
escolhido pelo mesmo entre os membros do Comitê dos Programas de Iniciação constantes 
nos incisos II, III e IV, do artigo 3º desta Portaria.

Parágrafo 2º - O grupo de consultores do CPIC é composto por:

I. Supervisor do Programa Pesquisando Desde o Primeiro Dia (PDPD);
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II. Representante discente escolhido pelo Coordenador entre os alunos com bolsa de 
Iniciação Científica membros da Comissão de Graduação, ou na ausência de um aluno 
nesta condição, entre os alunos com bolsa de Iniciação Científica membros do ConsEPE;

III. Coordenadores dos Programas de Iniciação Científica de instituições parceiras;

IV. Representante do CNPq;

V. Representante da Graduação, nomeado pelo Pró-Reitor de Graduação.
Os membros deste grupo poderão ser consultados individualmente, ou em reuniões 
convocadas pelo Coordenador Executivo da Iniciação Científica ou pelo Pró-Reitor de 
Pesquisa.

Art. 4º As decisões do CPIC serão tomadas por maioria simples.

Art. 5º As reuniões serão convocadas e presididas pelo Coordenador Executivo da Iniciação 
Científica, a quem caberá o voto de qualidade.

Parágrafo único – Nas ausências e impedimentos do Coordenador Executivo da Iniciação 
Científica, as atividades do CPIC serão dirigidas pelo seu substituto.
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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

PORTARIA Nº 021/2013 – 27 de junho de 2013.

Constituir comissão responsável pelo processo seletivo de Mestrado e Doutorado no Curso de 
Pós Graduação em Engenharia Biomédica, para ingresso no terceiro quadrimestre letivo do ano 

de 2013

O Coordenador do Curso de Pós-graduação em Engenharia Biomédica da Universidade Federal 
do ABC - UFABC, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria Nº 001, publicada no Boletim 
de Serviço Nº 210/2012, de 28 de março de 2012 

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores docentes Profs. Drs. Christiane Lombello (SIAPE 1764675), 
Juliana Kelmy Macário de Faria Daguano (SIAPE 1903304), Marcos Duarte (SIAPE 1876376) 
e Ronny Calixto Carbonari (SIAPE 1957691), para comporem a comissão responsável pelo 
processo seletivo do Mestrado do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, referente 
ao ingresso no terceiro quadrimestre letivo do ano de 2013.

Art. 2º - Cabe à comissão a adequada divulgação do processo seletivo a potenciais candidatos e 
garantir que essa divulgação seja feita em tempo hábil para que ocorram as inscrições.

Art. 3º - Será de responsabilidade desta comissão, classificar e habilitar os candidatos ao nível 
de Mestrado conforme os quesitos definidos no Edital de Seleção correspondente ao terceiro 
quadrimestre letivo do ano de 2013.

Art. 4º - A ordem na classificação dos candidatos habilitados será utilizada como critério para 
alocação de bolsa de estudos institucional para os alunos matriculados sujeito à disponibilidade 
de bolsas na UFABC.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCOS DUARTE
(SIAPE 1876376)
Coordenação do Curso de Pós-graduação em Engenharia Biomédica

PORTARIA Nº022/2013 - PROPG/DAP – 01 de julho de 2013.

Constituir Comissão para Processos Seletivos de Mestrado e Doutorado e Comissão de Bolsas 
do Curso de Pós Graduação em Física

O Coordenador do Curso de Pós-graduação em Física da Universidade Federal do ABC - UFABC, 
no uso das atribuições, considerando as normas internas do referido curso, a Portaria nº 76 de 14 
de abril de 2010, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, 

RESOLVE:

Art. 1º Instituir a Comissão de Seleção e Bolsas do Programa de Pós Graduação em Física da 
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UFABC, cuja vigência terminará com o mandato da atual Coordenação.

Art. 2º  Designar, sem ônus para o Curso de Pós Graduação em Física da UFABC, os abaixo 
relacionados para comporem a Comissão de Seleção e Bolsas do PPG-Física/UFABC:

1) Alysson Fábio Ferrari  - SIAPE: 2616823 – Presidente

2) Fernando Luis Semião da Silva – SIAPE: 1838185 

3) José Antonio Souza – SIAPE: 2605463

4) Marcelo Augusto Leigui de Oliveira – SIAPE: 1545176

5) Márcia Tsuyama Escote – SIAPE: 1545739

6) Vilson Tonin Zanchin – SIAPE: 382324

Art 3º - A presente Portaria revoga disposições anteriores sobre o mesmo assunto e entrará em 
vigor nesta data.

Cumpra-se e publique-se.

ALYSSON FÁBIO FERRARI
Coordenador - Programa de Pós-Graduação em Física
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CECS

Engenharia Aeroespacial

PORTARIA Nº 02 – 01 de julho de 2013

O COORDENADOR do curso Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal do ABC, 
nomeado pela portaria nº 716 da Reitoria de 27/09/2012, publicada no DOU nº 190 de 
01/10/2012, no uso de suas atribuições legais, e considerando os Editais 04/2013 e 05/2013 – 
Coordenação da Engenharia Aeroespacial, que regulamenta as normas gerais para a realização 
de eleições para coordenador e vice-coordenador e para coordenação do Curso de Engenharia 
Aeroespacial,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes Cláudia Celeste Celestino de Paula Santos, matrícula 
SIAPE nº 1766030 e Juan Pablo Julca Avila, matrícula SIAPE nº 1761050; os servidores técnico 
administrativos do CECS Gisèle Simone Bance, matrícula SIAPE nº 1824314, e David Barbosa de 
Araújo, matrícula SIAPE nº 1736438; e os discentes Ricardo Luis Patroni, RA 11101508, e Adriano 
Dierken, RA 11110810, para comporem a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida pela professora  Cláudia Celeste Celestino de 
Paula Santos e, em caso de afastamento ou impedimento, pelo professor Juan Pablo Julca 
Avila.

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.

CICERO RIBEIRO DE LIMA
Coordenador da Engenharia Aeroespacial

Engenharia Ambiental e Urbana

PORTARIA Nº 02 – 01 de julho de 2013

O COORDENADOR do curso Engenharia Ambiental e Urbana da Universidade Federal do 
ABC, nomeado pela portaria nº 705 da Reitoria de 27/09/2012, publicada no DOU nº 190 de 
01/10/2012, no uso de suas atribuições legais, e considerando os Editais 04/2013 e 05/2013 
– Coordenação da Engenharia Ambiental e Urbana, que regulamenta as normas gerais para a 
realização de eleições para coordenador e vice-coordenador e para coordenação do Curso de 
Engenharia Ambiental e Urbana,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes Claudia Boian, matrícula SIAPE nº 1802146 e Andréa de 
Oliveira Cardoso, matrícula SIAPE nº 1809834; os servidores técnico administrativos do CECS 
Gisèle Simone Bance, matrícula SIAPE nº 1824314, e David Barbosa de Araújo, matrícula SIAPE 
nº 1736438; e os discentes Ricardo Luis Patroni, RA 11101508, e Adriano Dierken, RA 11110810, 
para comporem a Comissão Eleitoral.
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Parágrafo Único – a presidência será exercida pela professora Claudia Boian e, em caso de 
afastamento ou impedimento, pela professora Andréa de Oliveira Cardoso

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.

DÁCIO ROBERTO MATHEUS
Coordenador da Engenharia Ambiental e Urbana

Engenharia Biomédica

PORTARIA Nº 02 – 01 de julho de 2013

O COORDENADOR do curso Engenharia Biomédica da Universidade Federal do ABC, nomeado 
pela portaria nº 707 da Reitoria de 27/09/2012, publicada no DOU nº 190 de 01/10/2012, no 
uso de suas atribuições legais, e considerando os Editais 04/2013 e 05/2013 – Coordenação da 
Engenharia Biomédica, que regulamenta as normas gerais para a realização de eleições para 
coordenador e vice-coordenador e para coordenação do Curso de Engenharia Biomédica,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes Emery Cleiton Cabral Correia Lins, matrícula SIAPE 
nº 1760478 e Patricia Aparecida da Ana, matrícula SIAPE nº 1760474; os servidores técnico 
administrativos do CECS Gisèle Simone Bance, matrícula SIAPE nº 1824314, e David Barbosa de 
Araújo, matrícula SIAPE nº 1736438; e os discentes Ricardo Luis Patroni, RA 11101508, e Adriano 
Dierken, RA 11110810, para comporem a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida pelo professor  Emery Cleiton Cabral Correia 
Lins e, em caso de afastamento ou impedimento, pela professora Patricia Aparecida da Ana.

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.

EMERY CLEITON CABRAL CORREIA LINS
Coordenador da Engenharia Biomédica

Engenharia de Energia

PORTARIA Nº 03 – 01 de julho de 2013

A COORDENADORA do curso Engenharia de Energia da Universidade Federal do ABC, 
nomeado pela portaria nº 928 da Reitoria de 05/12/2012, publicada no DOU De 06/12/2012, no 
uso de suas atribuições legais, e considerando o Edital 04/2013 – Coordenação da Engenharia 
de Energia, que regulamenta as normas gerais para a realização de eleições da coordenação do 
Curso de Engenharia de Energia,

RESOLVE:
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Art. 1º Designar os servidores docentes Juliana Tófano de Campos Leite Tonelli, matrícula SIAPE 
nº 2605882 e Marcelo Modesto da Silva, matrícula SIAPE nº 1600874; os servidores técnico 
administrativos do CECS Gisèle Simone Bance, matrícula SIAPE nº 1824314, e David Barbosa 
de Araújo, matrícula SIAPE nº 1736438; e os discentes Ricardo Luis Patroni, RA 11101508, para 
comporem a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida pelo professor  Juliana Tófano de Campos Leite 
Tonelli e, em caso de afastamento ou impedimento, pelo professor Marcelo Modesto da Silva.

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.

CRISTINA AUTUORI TOMAZETI
Coordenador da Engenharia de Energia

Engenharia de Gestão

PORTARIA Nº 02 – 01 de julho de 2013

O COORDENADOR do curso Engenharia de Gestão da Universidade Federal do ABC, nomeado 
pela portaria nº 691 da Reitoria de 27/09/2012, publicada no DOU nº 190 de 01/10/2012, no 
uso de suas atribuições legais, e considerando os Editais 04/2013 e 05/2013 – Coordenação 
da Engenharia de Gestão, que regulamenta as normas gerais para a realização de eleições 
coordenador e vice e para  coordenação do Curso de Engenharia de Gestão,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes Alexandre Acácio de Andrade, matrícula SIAPE nº 
1914234 e Lucélia Borges da Costa, matrícula SIAPE nº 1953448; os servidores técnico 
administrativos do CECS Gisèle Simone Bance, matrícula SIAPE nº 1824314, e David Barbosa 
de Araújo, matrícula SIAPE nº 1736438; e os discentes Ricardo Luis Patroni, RA 11101508, para 
comporem a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida pelo professor Alexandre Acácio de Andrade e, 
em caso de afastamento ou impedimento, pela professora Lucélia Borges da Costa.

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.

JABRA HABER
Coordenador da Engenharia de Gestão

Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica

PORTARIA Nº 04 – 01 de julho de 2013

O COORDENADOR do curso Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica da 
Universidade Federal do ABC, nomeado pela Portaria nº 690 da Reitoria de 27/09/2012, publicada 
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no DOU nº 190 de 01/10/2012, no uso de suas atribuições legais, e considerando os Editais 
04/2013 e 05/2013– Coordenação da Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica, 
que regulamenta as normas gerais para a realização de eleições para coordenador e vice-
coordenador e para coordenação do Curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e 
Robótica,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes Marcos Roberto da Rocha Gesualdi, matrícula SIAPE 
nº 1545447, e Rodrigo Reina Muñoz, matrícula SIAPE nº 1544396; os servidores técnico 
administrativos do CECS Gisèle Simone Bance, matrícula SIAPE nº 1824314, e David Barbosa de 
Araújo, matrícula SIAPE nº 1736438; e os discentes Ricardo Luis Patroni, RA 11101508, e Adriano 
Dierken, RA 11110810, para comporem a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida pelo professor Marcos Roberto da Rocha 
Gesualdi e, em caso de afastamento ou impedimento, pelo professor Rodrigo Reina Muñoz.

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.

MARCOS ROBERTO DA ROCHA GESUALDI
Coordenador da Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica

Engenharia de Informação

PORTARIA Nº 03 – 01 de julho de 2013

O COORDENADOR do curso Engenharia de Informação da Universidade Federal do ABC, 
nomeado pela portaria nº 721 da Reitoria de 27/09/2012, publicada no DOU nº 190 de 
01/10/2012, no uso de suas atribuições legais, e considerando os Editais 04/2013 e 05/2013 – 
Coordenação da Engenharia de Informação, que regulamenta as normas gerais para a realização 
de eleições de coordenador e vice e para  coordenação do Curso de Engenharia de Informação,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes João Henrique Kleinschmidt, matrícula SIAPE nº 
1603840 e Ariana Maria da Conceição Lacorte Caniato Serrano, matrícula SIAPE nº 1998594; os 
servidores técnico administrativos do CECS Gisèle Simone Bance, matrícula SIAPE nº 1824314, 
e David Barbosa de Araújo, matrícula SIAPE nº 1736438; e os discentes Ricardo Luis Patroni, RA 
11101508, e Adriano Dierken, RA 11110810, para comporem a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida pelo professor João Henrique Kleinschmidt e, 
em caso de afastamento ou impedimento, pela professora. Ariana Maria da Conceição Lacorte 
Caniato Serrano

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.

LUIZ HENRIQUE BONANI DO NASCIMENTO
Coordenador da Engenharia de Informação

Engenharia de Materiais

PORTARIA Nº 02 – 01 de julho de 2013

O COORDENADOR do curso Engenharia de Materiais da Universidade Federal do ABC, 
nomeado pela portaria nº 708 da Reitoria de 27/09/2012, publicada no DOU nº 190 de 
01/10/2012, no uso de suas atribuições legais, e considerando os Editais 04/2013 e 05/2013 – 
Coordenação da Engenharia de Materiais, que regulamenta as normas gerais para eleições de 
coordenador e vice e para  coordenação do Curso de Engenharia de Materiais,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes Márcia Tsuyama Escote, matrícula SIAPE nº 1545738 e 
Daniel Scodeler Raimundo, matrícula SIAPE nº 1986755; os servidores técnico administrativos 
do CECS Gisèle Simone Bance, matrícula SIAPE nº 1824314, e David Barbosa de Araújo, 
matrícula SIAPE nº 1736438; e os discentes Ricardo Luis Patroni, RA 11101508, para comporem 
a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida pela professora Márcia Tsuyama Escote e, em 
caso de afastamento ou impedimento, pelo professor Daniel Scodeler Raimundo.

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.

EVERALDO CARLOS VENÂNCIO
Coordenador da Engenharia de Materiais

Portaria nº 3 – Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica

Regulamenta as normas complementares específicas para a realização de Trabalho de 
Graduação do curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica da UFABC.

O COORDENADOR DO CURSO DE ENGENHARIA DE INSTRUMENTAÇÃO, AUTOMAÇÃO 
E ROBÓTICA da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas 
atribuições e considerando a Resolução ConCECS no 9 de 1 de Abril de 2013, que regulamenta 
as normas gerais para o Trabalho de Graduação (TG) em Engenharia, resolve estabelecer 
os requisitos necessários para matrícula, andamento, execução e avaliação do Trabalho de 
Graduação, conforme segue:

Art. 1º Para efetuar a matrícula nas disciplinas de Trabalho de Graduação da Engenharia de 
Instrumentação, Automação e Robótica, o aluno deve atender aos seguintes requisitos:  

I. Para a disciplina de Trabalho de Graduação I (TGI), ter um Coeficiente de Progressão 
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(CPK) mínimo de 70% (CPK ≥ 0,7) no curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e 
Robótica, de acordo com a Resolução ConCECS no 9 de 1 de Abril de 2013;

II. Para a disciplina de Trabalho de Graduação II (TGII), ter cursado e ter sido aprovado na 
disciplina de TGI do curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica;

III. Para a disciplina de Trabalho de Graduação III (TGIII), ter cursado e ter sido aprovado na 
disciplina de TGII do curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica.

§ 1º Ao efetuar matrícula em TGII, o aluno deve ter ciência de que nesta disciplina terá de 
executar o plano de trabalho elaborado em TGI.

§ 2º Ao efetuar matrícula em TGIII, o aluno deve ter ciência de que nesta disciplina terá de 
executar e finalizar o plano de trabalho elaborado em TGI e executado em TGII.

Art. 2º O Coordenador de Trabalhos de Graduação deve ser um docente credenciado no curso de 
Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica, e deve ser responsável por ministrar as 
disciplinas de TGI, TGII e TGIII. 

Art. 3º Professores Orientadores de TGs são os docentes credenciados no curso de Engenharia 
de Instrumentação, Automação e Robótica.

Art. 4º Professores Co-orientadores de TGs, se houverem, são os docentes pertencentes ao 
quadro docente da UFABC ou de instituições externas de ensino superior, e devem ter seu nome 
aprovado pelo professor orientador do TG em formulário específico.

Art. 5º O número de orientações de TGs será distribuído de forma equânime entre os professores 
do curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica, de acordo com o Artigo 13 
da Resolução ConCECS no 9, podendo ser atribuída a cada docente a orientação simultânea 
máxima de 5 (cinco) Trabalhos de Graduação.

§ 1º A pedido do docente, o número máximo de orientações de TGs pode ser aumentado, 
desde que este pedido seja aprovado pela coordenação de Trabalhos de Graduação do curso 
de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica.

Art. 6º Os Trabalhos de Graduação poderão ser de natureza individual ou coletiva. Trabalhos 
coletivos deverão:

I. Ter um número de alunos limitado pelo professor orientador, baseado na complexidade do 
trabalho proposto. Este número não poderá ser superior a 3 alunos por Trabalho de Graduação;

II. Apresentar relatório de avaliação individual nas disciplinas TGI e TGII, explicitando as 
atividades específicas de cada membro do grupo;

III. Apresentar Monografia única na disciplina Trabalho de Graduação III, o que implica em 
receber o mesmo conceito nesta disciplina para todos os participantes do grupo.

Art. 7º O Trabalho de Graduação, quando finalizado, deverá ser do tipo Monografia, cujas 
diretrizes de elaboração serão estipuladas e divulgadas pela Coordenação de TGs do curso de 
Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica.
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Art. 8º A avaliação dos alunos nas disciplinas Trabalho de Graduação I e Trabalho de Graduação 
II será efetuada pelo orientador, em formulário específico, e validada ou não pelo professor 
responsável por estas disciplinas. A avaliação dos alunos na disciplina Trabalho de Graduação III 
será feita pelo professor orientador do TG e por no mínimo 1 (um) docente pertencente ao quadro 
docente da UFABC. 

§ 1º O orientador do TG deverá indicar, em formulário específico, pelo menos 3 sugestões de 
nomes para avaliação da monografia elaborada pelos alunos em TGIII. Estes nomes serão 
validados ou não pela Coordenação de TG, de acordo com critérios como repetição de bancas, 
disponibilidade do(s) avaliador(ES), e aderência do(s) avaliador(es) ao tema do TG.
§ 2º É vedada a participação do co-orientador do TG na avaliação.

§ 3º Em caso de discordância entre o conceito atribuído pelo professor orientador e pelo(s) 
professor(es) avaliador(es) na disciplina de TG III, ambas as partes devem tentar alcançar 
consenso quanto ao conceito. Em caso de permanência do impasse, caberá ao Coordenador 
de TG e a Coordenação do curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica 
resolver o impasse e atribuir conceito ao aluno.

§ 4º Em caso de descumprimento dos prazos estabelecidos pela coordenação de TGs da 
Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica, ou atraso na entrega do conceito do 
TG por parte do(s) professor(es) avaliador(es), prevalecerá o conceito atribuído pelo professor 
orientador do TG.

A avaliação deverá se basear nas seguintes atividades a serem executadas em cada disciplina:

I. Em TGI, o aluno deverá definir qual será o tema do TG a ser desenvolvido, definir um 
professor orientador do TG, efetuar uma revisão bibliográfica a respeito de um tema proposto, 
estabelecer um plano de trabalho para a realização do trabalho proposto, e apresentar um 
relatório individual destas atividades ao final desta disciplina.
 
II. Em TGII, o aluno deverá refinar a revisão bibliográfica realizada em TGI, realizar 
experimentos, pesquisa de campo ou outra atividade pertinente ao plano de trabalho 
estabelecido em TGI, revisar o plano de trabalho apresentado em TGI se houver necessidade, 
e apresentar um relatório individual destas atividades ao final desta disciplina.

III. Em TGIII, o aluno deverá finalizar a revisão bibliográfica e as atividades definidas no plano 
de trabalho apresentado sobre o tema proposto em TGI, e sintetizar o TG em uma Monografia.

Art. 9º O descumprimento dos prazos estabelecidos pela coordenação de Trabalhos de 
Graduação do curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica para entrega de 
relatórios, fichas de avaliação, monografias ou qualquer outra documentação relativa ao TG por 
parte do(s) aluno(s) ou do professor orientador acarretará na atribuição de conceito F na disciplina 
de TG em que o(s) aluno(s) estiver(em) matriculado(s).

Art. 10º Casos omissos serão analisados pelo Coordenador de Trabalhos de Graduação e pela 
Coordenação do curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica.

Art. 11º Esta portaria entra em vigor na data de sua aprovação.
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Santo André, 25 de  junho de 2013.

MARCOS ROBERTO DA ROCHA GESUALDI
Coordenador do curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica

Edital nº 04/2012 – 01 de julho de 2013

Processo eleitoral para Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de 
Engenharia Aeroespacial

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

1. Disposições Preliminares

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

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 Curso de Engenharia 
Aeroespacial os membros da Comissão Eleitoral deste processo eletivo.

2. Da Comissão Eleitoral

2.1 A Coordenação 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 Divisão Acadêmica do CECS 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 Curso de 
Engenharia Aeroespacial 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. 2 (dois) representantes docentes;  

II. 2 (dois) representantes discentes;

III. 2 (dois) representantes técnico administrativos.

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 Divisão Acadêmica 
do CECS, no campus Santo André, de formulário disponível na própria Divisão Acadêmica.

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

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

3.4 Havendo apenas uma chapa inscrita, para a vaga de coordenador e vice-coordenador do 
curso,  não haverá eleição.

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;
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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 
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 23h 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 Eleitoral (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.
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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 
e protocolados na Divisão Acadêmica do CECS das 9h às 17h 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 23h do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Divisão Acadêmica do CECS 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 através do site do CECS 
<http://cecs.ufabc.edu.br/>.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
site do CECS <http://cecs.ufabc.edu.br/>  . 

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.

CÍCERO RIBEIRO DE LIMA
Coordenador do Curso de Engenharia Aeroespacial

ANEXO I

Cronograma das eleições do Curso de Engenharia Aeroespacial

05/07/13 a 01/08/13 Período de Inscrições de Candidaturas  na Divisão Acadêmica 
do CECS no campus Santo André  das 9h às 17h

02/08/13 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas

05/08/13 Interposição de Recursos

06/08/13 Publicação da Homologação das Inscrições
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07/08/13 a 14/08/13 Campanha Eleitoral

15/08/13 Eleições

16/08/13 Publicação do Resultado Preliminar das Eleições

19/08/13 Interposição de Recursos

20/08/13 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições no site 
do CECS

Edital nº 04/2012 – 01 de julho de 2013

Processo eleitoral para Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de 
Engenharia Ambiental e Urbana

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

1. Disposições Preliminares

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

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 Curso de Engenharia 
Ambiental e Urbana os membros da Comissão Eleitoral deste processo eletivo.

2. Da Comissão Eleitoral

2.1 A Coordenação 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 



Pág. 37

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 289 - 05 de julho de 2013

atendimento aos eleitores;

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

VII. Solicitar à Divisão Acadêmica do CECS 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 Curso de 
Engenharia Ambiental e Urbana 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 2 (dois) representantes docentes;  

II 2 (dois) representantes discentes;

III. 2 (dois) representantes técnico administrativos.

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 Divisão Acadêmica 
do CECS, no campus Santo André, de formulário disponível na própria Divisão Acadêmica.

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

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

3.4 Havendo apenas uma chapa inscrita, para a vaga de coordenador e vice-coordenador do 
curso,  não haverá eleição.

4. Da Campanha
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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 
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 23h 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 Eleitoral (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 
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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 
e protocolados na Divisão Acadêmica do CECS das 9h às 17h 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 23h do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Divisão Acadêmica do CECS 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 através do site do CECS 
<http://cecs.ufabc.edu.br/>.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
site do CECS <http://cecs.ufabc.edu.br/>  . 

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.

DÁCIO ROBERTO MATHEUS
Coordenador do Curso de Engenharia Ambiental e Urbana
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ANEXO I

Cronograma das eleições do Curso de Engenharia Ambiental e Urbana

05/07/13 a 01/08/13 Período de Inscrições de Candidaturas  na Divisão Acadêmica 
do CECS no campus Santo André  das 9h às 17h

02/08/13 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas

05/08/13 Interposição de Recursos

06/08/13 Publicação da Homologação das Inscrições

07/08/13 a 14/08/13 Campanha Eleitoral

15/08/13 Eleições

16/08/13 Publicação do Resultado Preliminar das Eleições

19/08/13 Interposição de Recursos

20/08/13 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições no site 
do CECS

Edital nº 04/2012 – 01 de julho de 2013

Processo eleitoral para Coordenador e Vice-Coordenador do      Curso de 
Engenharia Biomédica

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

1. Disposições Preliminares

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

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 Curso de Engenharia 
Biomédica os membros da Comissão Eleitoral deste processo eletivo.

2. Da Comissão Eleitoral
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2.1 A Coordenação 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 Divisão Acadêmica do CECS 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 Curso de 
Engenharia Biomédica 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. 2 (dois) representantes docentes;  

II. 2 (dois) representantes discentes;

III. 2 (dois) representantes técnico administrativos.
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 Divisão Acadêmica 
do CECS, no campus Santo André, de formulário disponível na própria Divisão Acadêmica.
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3.2  As inscrições poderão ser realizadas das 9h às 17h nos dias especificados no calendário 
eleitoral.

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

3.4 Havendo apenas uma chapa inscrita, para a vaga de coordenador e vice-coordenador do 
curso,  não haverá eleição.

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 
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 23h 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 Eleitoral (mesários).

6. Da Apuração
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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 
e protocolados na Divisão Acadêmica do CECS das 9h às 17h 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 23h do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Divisão Acadêmica do CECS 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 através do site do CECS 
<http://cecs.ufabc.edu.br/>.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
site do CECS <http://cecs.ufabc.edu.br/>  . 

8.6 Após a publicação da homologação do resultado da eleição, a Comissão Eleitoral transferirá 



Pág. 44

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 289 - 05 de julho de 2013

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.

EMERY CLEITON CABRAL CORREIA LINS
Coordenador do Curso de Engenharia Biomédica
 
ANEXO I

Cronograma das eleições do Curso de Engenharia Biomédica

05/07/13 a 01/08/13 Período de Inscrições de Candidaturas  na Divisão Acadêmica do 
CECS no campus Santo André  das 9h às 17h

02/08/13 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas

05/08/13 Interposição de Recursos

06/08/13 Publicação da Homologação das Inscrições

07/08/13 a 14/08/13 Campanha Eleitoral

15/08/13 Eleições

16/08/13 Publicação do Resultado Preliminar das Eleições

19/08/13 Interposição de Recursos

20/08/13 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições no site do 
CECS

Edital nº 04/2012 – 01 de julho de 2013

Processo eleitoral para Coordenador e Vice-Coordenador do      Curso de 
Engenharia de Gestão

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

1. Disposições Preliminares

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

1.2 As candidaturas para os cargos de Coordenador e de Vice-Coordenador serão efetuadas 
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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 Curso de Engenharia de 
Gestão os membros da Comissão Eleitoral deste processo eletivo.

2. Da Comissão Eleitoral

2.1 A Coordenação 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 Divisão Acadêmica do CECS 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 Curso de 
Engenharia de Gestão 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. 2 (dois) representantes docentes;  

II. 1 (um) representante discente;
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III. 2 (dois) representantes técnico administrativos.

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 Divisão Acadêmica 
do CECS, no campus Santo André, de formulário disponível na própria Divisão Acadêmica.

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

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

3.4 Havendo apenas uma chapa inscrita, para a vaga de coordenador e vice-coordenador do 
curso,  não haverá eleição.

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 
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 23h 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.
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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 Eleitoral (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 
e protocolados na Divisão Acadêmica do CECS das 9h às 17h 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 23h do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Divisão Acadêmica do CECS 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 através do site do CECS 
<http://cecs.ufabc.edu.br/>.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
site do CECS <http://cecs.ufabc.edu.br/>  . 

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.

JABRA HABER
Coordenador do Curso de Engenharia de Gestão
 
ANEXO I

Cronograma das eleições do Curso de Engenharia de Gestão

05/07/13 a 01/08/13 Período de Inscrições de Candidaturas  na Divisão Acadêmica do 
CECS no campus Santo André  das 9h às 17h

02/08/13 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas

05/08/13 Interposição de Recursos

06/08/13 Publicação da Homologação das Inscrições

07/08/13 a 14/08/13 Campanha Eleitoral

15/08/13 Eleições

16/08/13 Publicação do Resultado Preliminar das Eleições

19/08/13 Interposição de Recursos

20/08/13 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições no site do 
CECS

Edital n 04/2012 – 01 de julho de 2013

Processo eleitoral para Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de 
Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica

A Coordenação do Curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica, no uso de 
suas atribuições legais, torna público o processo eleitoral para a composição da Coordenação 
do Curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica, conforme disposições da 
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Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010 e da Resolução do ConsEPE nº 74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares

1.1 Conforme disposto no Artigo 2º da Resolução ConsEPE nº 74 de 16 de agosto de 2010 
haverá, na Coordenação do Curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica, 
um Coordenador e um Vice-Coordenador, os quais deverão ser eleitos pelos membros da 
Plenária do Curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica.

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 Curso de Engenharia de 
Instrumentação, Automação e Robótica os membros da Comissão Eleitoral deste processo 
eletivo.

2. Da Comissão Eleitoral

2.1 A Coordenação 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 Divisão Acadêmica do CECS 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 Curso de 
Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica 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 
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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. 2 (dois) representantes docentes;  

II. 2 (dois) representantes discentes;

III 2 (dois) representantes técnico administrativos.

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 Divisão Acadêmica 
do CECS, no campus Santo André, de formulário disponível na própria Divisão Acadêmica.

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

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

3.4 Havendo apenas uma chapa inscrita, para a vaga de coordenador e vice-coordenador do 
curso,  não haverá eleição.

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 
Coordenador da chapa.
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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 23h 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 Eleitoral (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 
e protocolados na Divisão Acadêmica do CECS das 9h às 17h 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 23h do dia útil subsequente ao da 
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impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Divisão Acadêmica do CECS 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 através do site do CECS 
<http://cecs.ufabc.edu.br/>.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
site do CECS <http://cecs.ufabc.edu.br/>  . 

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.

MARCOS ROBERTO DA ROCHA GESUALDI
Coordenador do Curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica

ANEXO I

Cronograma das eleições do Curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica

05/07/13 a 01/08/13 Período de Inscrições de Candidaturas  na Divisão Acadêmica 
do CECS no campus Santo André  das 9h às 17h

02/08/13 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas

05/08/13 Interposição de Recursos

06/08/13 Publicação da Homologação das Inscrições

07/08/13 a 14/08/13 Campanha Eleitoral

15/08/13 Eleições

16/08/13 Publicação do Resultado Preliminar das Eleições

19/08/13 Interposição de Recursos

20/08/13 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições no site 
do CECS
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Edital nº 04/2012 – 01 de julho de 2013

Processo eleitoral para Coordenador e Vice-Coordenador do      Curso de 
Engenharia de Informação

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

1. Disposições Preliminares

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

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 Curso de Engenharia de 
Informação os membros da Comissão Eleitoral deste processo eletivo.

2. Da Comissão Eleitoral

2.1 A Coordenação 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 Divisão Acadêmica do CECS 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 
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votação, de modo a cobrir todos os turnos em que haja atividade acadêmica do Curso de 
Engenharia de Informação 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. 2 (dois) representantes docentes;  

II. 2 (dois) representantes discentes;

III. 2 (dois) representantes técnico administrativos.

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 Divisão Acadêmica 
do CECS, no campus Santo André, de formulário disponível na própria Divisão Acadêmica.

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

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

3.4 Havendo apenas uma chapa inscrita, para a vaga de coordenador e vice-coordenador do 
curso,  não haverá eleição.

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 23h 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 Eleitoral (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.
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7. Da Interposição de Recursos

7.1 Eventuais recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral, entregues 
e protocolados na Divisão Acadêmica do CECS das 9h às 17h 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 23h do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Divisão Acadêmica do CECS 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 através do site do CECS 
<http://cecs.ufabc.edu.br/>.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
site do CECS <http://cecs.ufabc.edu.br/>  . 

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.

LUIZ HENRIQUE BONANI DO NASCIMENTO
Coordenador do Curso de Engenharia de Informação
 
ANEXO I

Cronograma das eleições do Curso de Engenharia de Informação

05/07/13 a 01/08/13 Período de Inscrições de Candidaturas  na Divisão Acadêmica do 
CECS no campus Santo André  das 9h às 17h

02/08/13 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas

05/08/13 Interposição de Recursos

06/08/13 Publicação da Homologação das Inscrições

07/08/13 a 14/08/13 Campanha Eleitoral
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15/08/13 Eleições

16/08/13 Publicação do Resultado Preliminar das Eleições

19/08/13 Interposição de Recursos

20/08/13 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições no site do 
CECS

Edital nº 04/2012 – 01 de julho de 2013

Processo eleitoral para Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de 
Engenharia de Materiais

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

1. Disposições Preliminares

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

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 Curso de Engenharia de 
Materiais os membros da Comissão Eleitoral deste processo eletivo.

2. Da Comissão Eleitoral

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

VII. Solicitar à Divisão Acadêmica do CECS 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 Curso de 
Engenharia de Materiais 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. 2 (dois) representantes docentes;  

II. 1 (um) representante discente;

III. 2 (dois) representantes técnico administrativos.

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 Divisão Acadêmica 
do CECS, no campus Santo André, de formulário disponível na própria Divisão Acadêmica.

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

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

3.4 Havendo apenas uma chapa inscrita, para a vaga de coordenador e vice-coordenador do 
curso, não haverá eleição.

4. Da Campanha

4.1 Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, faixas e outros meios de 
divulgação na UFABC, dentro dos limites legais.
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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 
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 23h 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 Eleitoral (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; 
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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 
e protocolados na Divisão Acadêmica do CECS das 9h às 17h 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 23h do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Divisão Acadêmica do CECS 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 através do site do CECS 
<http://cecs.ufabc.edu.br/>.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
site do CECS <http://cecs.ufabc.edu.br/>  . 

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.

EVERALDO CARLOS VENÂNCIO
Coordenador do Curso de Engenharia de Materiais
 
ANEXO I

Cronograma das eleições do Curso de Engenharia de Materiais

05/07/13 a 01/08/13 Período de Inscrições de Candidaturas  na Divisão Acadêmica do 
CECS no campus Santo André  das 9h às 17h
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02/08/13 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas

05/08/13 Interposição de Recursos

06/08/13 Publicação da Homologação das Inscrições

07/08/13 a 14/08/13 Campanha Eleitoral

15/08/13 Eleições

16/08/13 Publicação do Resultado Preliminar das Eleições

19/08/13 Interposição de Recursos

20/08/13 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições no site 
do CECS

Edital nº 05/2013 – 01 de julho de 2013

Processo eleitoral para Composição da Coordenação do Curso de Engenharia 
Aeroespacial

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

1. Disposições Preliminares

1.1 A Coordenação do Curso de Engenharia Aeroespacial será composta, conforme disposto no 
Artigo 2º da Resolução ConsEPE 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.
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2. Da Comissão Eleitoral

2.1 A Coordenação 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 Divisão Acadêmica do CECS 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 Curso de 
Engenharia Aeroespacial 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. 2 (dois) representantes docentes;  

II. 2 (dois) representantes discentes;

III. 2 (dois) representantes técnico administrativos.

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 Divisão Acadêmica 
do CECS, de formulário disponível na própria Divisão Acadêmica.
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3.2  As inscrições poderão ser realizadas das 9h às 17h 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.

3.4 Havendo número menor ou igual de chapas inscritas em relação ao número de chapas 
necessárias para compor a coordenação o processo eleitoral se encerra, homologando as 
inscritas, como  coordenação do curso de Engenharia Aeroespacial

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 23h 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:

6.3.1Eleição 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 Divisão Acadêmica do CECS das 9h às 17h 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 23h do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Divisão Acadêmica do CECS 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 através do site do CECS 
<http://cecs.ufabc.edu.br>.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
site do CECS <http://cecs.ufabc.edu.br/>  . 

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.

CICERO RIBEIRO DE LIMA
Coordenador do Curso de Engenharia Aeroespacial
 
ANEXO I

Cronograma das eleições do Curso de Engenharia Aeroespacial

05/07/13 a 01/08/13 Período de Inscrições de Candidaturas  na Divisão Acadêmica 
do CECS no campus Santo André  das 9h às 17h

02/08/13 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas

05/08/13 Interposição de Recursos

06/08/13 Publicação da Homologação das Inscrições

07/08/13 a 14/08/13 Campanha Eleitoral

15/08/13 Eleições

16/08/13 Publicação do Resultado Preliminar das Eleições

19/08/13 Interposição de Recursos

20/08/13 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições no site 
do CECS

Edital nº 05/2013 – 01 de julho de 2013

Processo eleitoral para Composição da Coordenação do Curso de Engenharia 
Ambiental e Urbana

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

1. Disposições Preliminares

1.1 A Coordenação do Curso de Engenharia Ambiental e Urbana será composta, conforme 
disposto no Artigo 2º da Resolução ConsEPE 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 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 Divisão Acadêmica do CECS 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 Curso de 
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Engenharia Ambiental e Urbana 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. 2 (dois) representantes docentes;  

II 2 (dois) representantes discentes;

III. 2 (dois) representantes técnico administrativos.

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 Divisão Acadêmica 
do CECS, de formulário disponível na própria Divisão Acadêmica.

3.2  As inscrições poderão ser realizadas das 9h às 17h 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.

3.4 Havendo número menor ou igual de chapas inscritas em relação ao número de chapas 
necessárias para compor a coordenação o processo eleitoral se encerra, homologando as 
inscritas, como  coordenação do curso de Engenharia Ambiental e Urbana

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 
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 23h 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:
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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 Divisão Acadêmica do CECS das 9h às 17h 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 23h do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Divisão Acadêmica do CECS 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 através do site do CECS 
<http://cecs.ufabc.edu.br>.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
site do CECS <http://cecs.ufabc.edu.br/>  . 

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.

DÁCIO ROBERTO MATHEUS
Coordenador do Curso de Engenharia Ambiental e Urbana
 
ANEXO I

Cronograma das eleições do Curso de Engenharia Ambiental e Urbana

05/07/13 a 01/08/13 Período de Inscrições de Candidaturas  na Divisão Acadêmica do 
CECS no campus Santo André  das 9h às 17h

02/08/13 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas
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05/08/13 Interposição de Recursos

06/08/13 Publicação da Homologação das Inscrições

07/08/13 a 14/08/13 Campanha Eleitoral

15/08/13 Eleições

16/08/13 Publicação do Resultado Preliminar das Eleições

19/08/13 Interposição de Recursos

20/08/13 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições no site do 
CECS

Edital nº 05/2013 – 01 de julho de 2013

Processo eleitoral para Composição da Coordenação do Curso de Engenharia 
Biomédica

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

1. Disposições Preliminares

1.1 A Coordenação do Curso de Engenharia Biomédica será composta, conforme disposto no 
Artigo 2º da Resolução ConsEPE 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
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2.1 A Coordenação 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 Divisão Acadêmica do CECS 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 Curso de 
Engenharia Biomédica 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. 2 (dois) representantes docentes;  

II. 2 (dois) representantes discentes;

III 2 (dois) representantes técnico administrativos.

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 Divisão Acadêmica 
do CECS, de formulário disponível na própria Divisão Acadêmica.

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

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

3.4 Havendo número menor ou igual de chapas inscritas em relação ao número de chapas 
necessárias para compor a coordenação o processo eleitoral se encerra, homologando as 
inscritas, como  coordenação do curso de Engenharia Biomédica

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 23h 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
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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 Divisão Acadêmica do CECS das 9h às 17h 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 23h do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Divisão Acadêmica do CECS 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 
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estabelecidas neste Edital.

8.4 A publicidade dos atos da Comissão Eleitoral deverá ser realizada através do site do CECS 
<http://cecs.ufabc.edu.br>.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
site do CECS <http://cecs.ufabc.edu.br/>  . 

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.

EMERY CLEITON CABRAL CORREIRA LINS
Coordenador do Curso de Engenharia Biomédica
 
ANEXO I

Cronograma das eleições do Curso de Engenharia Biomédica

05/07/13 a 01/08/13 Período de Inscrições de Candidaturas  na Divisão Acadêmica do 
CECS no campus Santo André  das 9h às 17h

02/08/13 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas

05/08/13 Interposição de Recursos

06/08/13 Publicação da Homologação das Inscrições

07/08/13 a 14/08/13 Campanha Eleitoral

15/08/13 Eleições

16/08/13 Publicação do Resultado Preliminar das Eleições

19/08/13 Interposição de Recursos

20/08/13 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições no site do 
CECS

Edital nº 04/2013 – 01 de julho de 2013

Processo eleitoral para Composição da Coordenação do Curso de Engenharia 
de Energia

A Coordenação do Curso de Engenharia de Energia, no uso de suas atribuições legais, torna 
público o processo eleitoral para a composição da Coordenação do Curso de Engenharia de 
Energia, conforme disposições da Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010 e da Resolução do 
ConsEPE nº 74 de 16/08/2010.
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1. Disposições Preliminares

1.1 A Coordenação do Curso de Engenharia de Energia será composta, conforme disposto no 
Artigo 2º da Resolução ConsEPE 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 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 Divisão Acadêmica do CECS 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 Curso de 
Engenharia de Energia na UFABC.

Parágrafo único: A lista dos locais e horários de funcionamento dos terminais de votação 
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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. 2 (dois) representantes docentes;  

III. 1 (um) representante discente;

IV. 2 (dois) representantes técnico administrativos.

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 Divisão Acadêmica 
do CECS, de formulário disponível na própria Divisão Acadêmica.

3.2  As inscrições poderão ser realizadas das 9h às 17h 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.

3.4 Havendo número menor ou igual de chapas inscritas em relação ao número de chapas 
necessárias para compor a coordenação o processo eleitoral se encerra, homologando as 
inscritas, como  coordenação do curso de Engenharia de Energia

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, 
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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 23h 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;
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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 Divisão Acadêmica do CECS das 9h às 17h 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 23h do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8  Das Disposições Gerais

8.1  Caberá à Divisão Acadêmica do CECS 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 através do site do CECS 
<http://cecs.ufabc.edu.br>.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
site do CECS <http://cecs.ufabc.edu.br/>  . 

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.

CRISTINA AUTUORI TOMAZETI
Coordenadora do Curso de Engenharia de Energia

ANEXO I

Cronograma das eleições do Curso de Engenharia de Energia

05/07/13 a 01/08/13 Período de Inscrições de Candidaturas  na Divisão Acadêmica do 
CECS no campus Santo André  das 9h às 17h

02/08/13 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas

05/08/13 Interposição de Recursos
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06/08/13 Publicação da Homologação das Inscrições

07/08/13 a 14/08/13 Campanha Eleitoral

15/08/13 Eleições

16/08/13 Publicação do Resultado Preliminar das Eleições

19/08/13 Interposição de Recursos

20/08/13 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições no site do 
CECS

Edital nº 05/2013 – 01 de julho de 2013

Processo eleitoral para Composição da Coordenação do Curso de Engenharia 
de Gestão

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

1. Disposições Preliminares

1.1 A Coordenação do Curso de Engenharia de Gestão será composta, conforme disposto no 
Artigo 2º da Resolução ConsEPE 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 do Curso nomeará a Comissão Eleitoral cuja competência será: 
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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 Divisão Acadêmica do CECS 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 Curso de 
Engenharia de Gestão 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. 2 (dois) representantes docentes;  

II. 1 (um) representante discente;

III 2 (dois) representantes técnico administrativos.

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 Divisão Acadêmica 
do CECS, de formulário disponível na própria Divisão Acadêmica.

3.2  As inscrições poderão ser realizadas das 9h às 17h dos dias especificados no calendário 
eleitoral.
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3.3  Serão indeferidas as inscrições das chapas onde haja superposição de nomes para titular 
e suplente entre quaisquer chapas.

3.4 Havendo número menor ou igual de chapas inscritas em relação ao número de chapas 
necessárias para compor a coordenação o processo eleitoral se encerra, homologando as 
inscritas, como  coordenação do curso de Engenharia de Gestão

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 23h 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 
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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 Divisão Acadêmica do CECS das 9h às 17h 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 23h do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Divisão Acadêmica do CECS 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.
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8.4 A publicidade dos atos da Comissão Eleitoral deverá ser realizada através do site do CECS 
<http://cecs.ufabc.edu.br>.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
site do CECS <http://cecs.ufabc.edu.br/>  . 

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.

JABRA HABER
Coordenador do Curso de Engenharia de Gestão
 
ANEXO I

Cronograma das eleições do Curso de Engenharia de Gestão

05/07/13 a 01/08/13 Período de Inscrições de Candidaturas  na Divisão Acadêmica do CECS 
no campus Santo André  das 9h às 17h

02/08/13 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas

05/08/13 Interposição de Recursos

06/08/13 Publicação da Homologação das Inscrições

07/08/13 a 14/08/13 Campanha Eleitoral

15/08/13 Eleições

16/08/13 Publicação do Resultado Preliminar das Eleições

19/08/13 Interposição de Recursos

20/08/13 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições no site do 
CECS

Edital nº 05/2013 – 01 de julho de 2013

Processo eleitoral para Composição da Coordenação do Curso de Engenharia 
de Instrumentação, Automação e Robótica

A Coordenação do Curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica, no uso de 
suas atribuições legais, torna público o processo eleitoral para a composição da Coordenação 
do Curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica, conforme disposições da 
Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010 e da Resolução do ConsEPE nº 74 de 16/08/2010.
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1. Disposições Preliminares

1.1 A Coordenação do Curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica será 
composta, conforme disposto no Artigo 2º da Resolução ConsEPE 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 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 Divisão Acadêmica do CECS 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 Curso de 
Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica na UFABC.
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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 2 (dois) representantes docentes;  

II. 2 (dois) representantes discentes;

III. 2 (dois) representantes técnico administrativos.

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 Divisão Acadêmica 
do CECS, de formulário disponível na própria Divisão Acadêmica.

3.2  As inscrições poderão ser realizadas das 9h às 17h 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.

3.4 Havendo número menor ou igual de chapas inscritas em relação ao número de chapas 
necessárias para compor a coordenação o processo eleitoral se encerra, homologando as 
inscritas, como  coordenação do curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e 
Robótica.

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 
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 23h 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:
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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 Divisão Acadêmica do CECS das 9h às 17h 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 23h do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Divisão Acadêmica do CECS 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 através do site do CECS 
<http://cecs.ufabc.edu.br>.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
site do CECS <http://cecs.ufabc.edu.br/>  . 

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.

MARCOS ROBERTO DA ROCHA GESUALDI
Coordenador do Curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica
 
ANEXO I

Cronograma das eleições do Curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica

05/07/13 a 01/08/13 Período de Inscrições de Candidaturas  na Divisão Acadêmica do 
CECS no campus Santo André  das 9h às 17h

02/08/13 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas
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05/08/13 Interposição de Recursos

06/08/13 Publicação da Homologação das Inscrições

07/08/13 a 14/08/13 Campanha Eleitoral

15/08/13 Eleições

16/08/13 Publicação do Resultado Preliminar das Eleições

19/08/13 Interposição de Recursos

20/08/13 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições no site do 
CECS

Edital nº 05/2013 – 01 de julho de 2013

Processo eleitoral para Composição da Coordenação do Curso de Engenharia 
de Informação

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

1. Disposições Preliminares

1.1 A Coordenação do Curso de Engenharia de Informação será composta, conforme disposto 
no Artigo 2º da Resolução ConsEPE 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
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2.1 A Coordenação 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 Divisão Acadêmica do CECS 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 Curso de 
Engenharia de Informação 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 2 (dois) representantes docentes;  

II 2 (dois) representantes discentes;

III 2 (dois) representantes técnico administrativos.

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 Divisão Acadêmica 
do CECS, de formulário disponível na própria Divisão Acadêmica.

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

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

3.4 Havendo número menor ou igual de chapas inscritas em relação ao número de chapas 
necessárias para compor a coordenação o processo eleitoral se encerra, homologando as 
inscritas, como  coordenação do curso de Engenharia de Informação.

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 23h 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
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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 Divisão Acadêmica do CECS das 9h às 17h 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 23h do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1  Caberá à Divisão Acadêmica do CECS 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 
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estabelecidas neste Edital.

8.4 A publicidade dos atos da Comissão Eleitoral deverá ser realizada através do site do CECS 
<http://cecs.ufabc.edu.br>.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
site do CECS <http://cecs.ufabc.edu.br/>  . 

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.

LUIZ HENRIQUE BONANI DO NASCIMENTO
Coordenador do Curso de Engenharia de Informação

ANEXO I

Cronograma das eleições do Curso de Engenharia de Informação

05/07/13 a 01/08/13 Período de Inscrições de Candidaturas  na Divisão Acadêmica do 
CECS no campus Santo André  das 9h às 17h

02/08/13 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas

05/08/13 Interposição de Recursos

06/08/13 Publicação da Homologação das Inscrições

07/08/13 a 14/08/13 Campanha Eleitoral

15/08/13 Eleições

16/08/13 Publicação do Resultado Preliminar das Eleições

19/08/13 Interposição de Recursos

20/08/13 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições no site do 
CECS

Edital nº 05/2013 – 01 de julho de 2013

Processo eleitoral para Composição da Coordenação do Curso de Engenharia 
de Materiais

A Coordenação do Curso de Engenharia de Materiais, no uso de suas atribuições legais, torna 
público o processo eleitoral para a composição da Coordenação do Curso de Engenharia de 
Materiais, conforme disposições da Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010 e da Resolução do 



Pág. 93

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 289 - 05 de julho de 2013

ConsEPE nº 74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares

1.1 A Coordenação do Curso de Engenharia de Materiais será composta, conforme disposto no 
Artigo 2º da Resolução ConsEPE 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 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 Divisão Acadêmica do CECS 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 Curso de 
Engenharia de Materiais na UFABC.
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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. 2 (dois) representantes docentes;  

II. 1 (um) representante discente;

III. 2 (dois) representantes técnico administrativos.

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 Divisão Acadêmica 
do CECS, de formulário disponível na própria Divisão Acadêmica.

3.2  As inscrições poderão ser realizadas das 9h às 17h 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.

3.4 Havendo número menor ou igual de chapas inscritas em relação ao número de chapas 
necessárias para compor a coordenação o processo eleitoral se encerra, homologando as 
inscritas, como  coordenação do curso de Engenharia de Materiais.

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 
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 23h 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; 
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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 Divisão Acadêmica do CECS das 9h às 17h 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 23h do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1  Caberá à Divisão Acadêmica do CECS 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 através do site do CECS 
<http://cecs.ufabc.edu.br>.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
site do CECS <http://cecs.ufabc.edu.br/>  . 

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.

EVERALDO CARLOS VENÂNCIO
Coordenador do Curso de Engenharia de Materiais
 
ANEXO I

Cronograma das eleições do Curso de Engenharia de Materiais

05/07/13 a 01/08/13 Período de Inscrições de Candidaturas  na Divisão Acadêmica do 
CECS no campus Santo André  das 9h às 17h

02/08/13 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas
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05/08/13 Interposição de Recursos

06/08/13 Publicação da Homologação das Inscrições

07/08/13 a 14/08/13 Campanha Eleitoral

15/08/13 Eleições

16/08/13 Publicação do Resultado Preliminar das Eleições

19/08/13 Interposição de Recursos

20/08/13 Publicação da Homologação do Resultado das Eleições no site do 
CECS


