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RESOLVE:

Art. 1º - Revogar Art. 2º da Portaria nº 811, de 23 de agosto de 2010, publicada no Boletim de 
Serviço da UFABC nº 126, de 25 de agosto de 2010.

Art. 2º - Designar o servidor Fernando Ferreira Matias, SIAPE nº 1680227, para exercer o 
encargo de substituto eventual da Coordenadora de Desenvolvimento Institucional, código FG-1, 
nos afastamentos e impedimentos regulares da titular. 

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-reitor 

N° 36 - 07 de janeiro de 2011

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

• o Capítulo IV do Regimento Interno da Comissão Interna de Supervisão (CIS); e

• o disposto no Art. 2º da Portaria nº 1.086, de 24 de novembro de 2010,

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer as normas, dispostas em anexo, que regulamentam os procedimentos 
aprovados pela Comissão Eleitoral, para a eleição dos representantes dos servidores técnico-
administrativos na Comissão Interna de Supervisão (CIS).

Art. 2º Indicar o servidor José Carlos da Silva, SIAPE nº 1624685, para presidir a Comissão 
Eleitoral e, em suas ausências e impedimentos, o servidor Ioshua Terner SIAPE nº 1550444.

Art. 3º Designar a servidora Fabiana Vallini para desempenhar as funções de secretária da 
referida Comissão.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviços da UFABC.

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-Reitor

ANEXO

1. Das vagas

1.1. Em atendimento ao Art. 1º da Portaria nº 2.519, de 15 de julho de 2005, serão oferecidas 3 
(três) vagas, para mandato de 3 (três) anos, sendo permitida 1 (uma) recondução.

1.2. Considerar-se-á o início do mandato, a data de realização da primeira reunião com os 
novos representantes.
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2. Do calendário das eleições

17 a 31/01/2011 Período das inscrições
01 a 04/02/2011 Prorrogação caso não haja número suficiente de inscritos

07/02/2011 Análise das inscrições e divulgação dos candidatos inscritos
08/02/2011 Recursos
09/02/2011 Análise e divulgação dos recursos

10 a 16/02/2011 Campanha eleitoral
17/02/2011 Eleições, apuração e divulgação dos resultados
18/02/2011 Recursos

25/02/2011 Conclusão das atividades da Comissão Eleitoral, mediante 
apresentação de relatório final, com os nomes dos eleitos, à Reitoria.

3. Das inscrições

3.1. As inscrições serão realizadas na Secretaria Geral da UFABC, situada no 10º andar da 
Unidade Catequese, no período descrito no item 2, das 9h às 17h;

3.2. No ato da inscrição, o candidato deverá entregar o formulário contendo, entre outras 
informações, os nomes que comporão a chapa (titular e suplente).

3.3. Não serão aceitas inscrições cujo formulário estiver rasurado ou preenchido de forma 
incorreta, nem as que forem entregues fora do prazo estabelecido.

3.4. Caso não haja o mínimo de 5 (cinco) chapas inscritas, o período de inscrições será 
prorrogado pelo prazo definido no item 2.

3.4.1.Prevalecendo a insuficiência de chapas, a eleição ocorrerá com o número de chapas 
inscritas, respeitando-se o mínimo de 3 (três), conforme Art. 1º da Portaria MEC nº 2.519, de 
15 de julho de 2005.

3.5. Findo o período de inscrições, a Comissão Eleitoral divulgará, em rede interna da UFABC, 
a lista das inscrições deferidas.

3.6. Recursos de qualquer natureza serão analisados pela Comissão Eleitoral, desde que 
protocolados na Secretaria Geral da UFABC no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da 
data da divulgação da lista de inscrições deferidas.

4. Da campanha eleitoral

4.1. Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, faixas e outros meios de 
divulgação na UFABC, sem danificar bens da Universidade.

4.2. É vetado o uso da rede interna de Informática da UFABC (e-mails ou sites residentes no 
servidor da UFABC, com destino e/ou visibilidade à comunidade da UFABC) para campanha 
eleitoral.
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4.3. É vetada a propaganda sonora dentro do campus da UFABC, bem como qualquer outra 
que perturbe as atividades didáticas e administrativas.

4.4. No dia do pleito, será permitida a presença de cartazes e faixas, desde que estejam 
afixados em ambiente externo às seções eleitorais, ficando expressamente proibidas a 
distribuição de panfletos e a prática de boca-de-urna. 

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

5. Da eleição

5.1. A eleição será realizada no dia 17/02/2011, nos seguintes locais: 

Campus Santo André – Bloco A das 9h às 12h e das 14h às 18h
Campus Santo André – Bloco B das 9h às 12h e das 14h às 18h

Unidade Catequese das 9h às 12h e das 14h às 18h
Unidade Atlântica das 9h às 12h

Bloco Sigma das 9h às 12h e das 14h às 18h

5.2. A votação far-se-á por meio de voto secreto e pessoal, por sistema desenvolvido para esse 
fim, acessível em terminais de votação localizados nas dependências dos campi da UFABC.

5.3. O sistema, a que se refere o item anterior, será desenvolvido pela área de 
Desenvolvimento e Software do Núcleo de Tecnologia da Informação da UFABC, atendendo 
aos requisitos de segurança, confiabilidade, autenticidade e disponibilidade, necessários para 
garantir a lisura do pleito. 

5.4. Cada seção de votação será composta por 2 (dois) computadores portáteis, que 
constituirão um sistema isolado de votação, similar ao processo tradicional de urna eletrônica.

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

5.6. Caberá a um dos membros da Comissão Eleitoral extrair os dados de cada terminal de 
votação após o encerramento do período de votação, devendo os dados ser entregues no local 
da apuração pública.

5.7. Identificada falha no terminal de votação, o mesmo deverá ser imediatamente substituído 
por urnas manuais lacradas e cédulas rubricadas por, no mínimo, um dos membros da seção 
eleitoral.

5.8. Havendo perda dos votos já computados, a eleição deverá ser anulada e retomada em 
data definida pela Comissão Eleitoral.

5.9. Os servidores técnico-administrativos poderão votar em até 03 (três) chapas.

5.9.1 Entende-se como chapa o titular e o respectivo suplente.
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6. Da apuração dos votos e da divulgação dos resultados

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

6.2. Eventuais pedidos de impugnações serão analisadas pelo Presidente da Comissão 
Eleitoral, desde que protocolados na Secretaria Geral no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar da data da divulgação da lista de classificação dos candidatos. 

6.3. Concluídos a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos de 
impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar ao Magnífico Reitor, no dia 25/02/2011, 
ata circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos eleitos e o total 
dos votos brancos e nulos.

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

I - titular com maior tempo de efetivo exercício na UFABC;

II - titular de idade mais avançada;

III - suplente com maior tempo de efetivo exercício na UFABC;

IV - suplente de idade mais avançada.

7.     Disposições finais

7.1. Os membros da Comissão Eleitoral são inelegíveis. Para se candidatarem, faz-se 
necessária a dispensa das atividades da comissão.

7.2. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral.


