
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

RETIFICAÇÃO Nº 173/2022 - REIT (11.01) 

 23006.026085/2022-15Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 23 de novembro de 2022.

No Anexo da Portaria 2851/2022 - REIT, publicada no Boletim de Serviço nº 1185, de 11 de
outubro de 2022, que regulamenta as eleições dos representantes docentes, discentes da
graduação e técnico-administrativos para a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UFABC,

Onde se lê:

2. Do cronograma das eleições:

De 17 de outubro a 29 de

novembro de 2022
Período de inscrição dos candidatos.

30 de novembro de 2022
Análise das inscrições e divulgação dos 

candidatos inscritos.

De 01 a 07 de dezembro de 
2022

Campanha eleitoral

08 de dezembro de 2022 Eleição.

09 de dezembro de 2022 Apuração e divulgação dos resultados.

De 12 a 16 de dezembro de 
2022

Conclusão das atividades da Comissão Eleitoral 
mediante apresentação do relatório final, com a 

relação dos eleitos, à Reitoria.

Leia-se:
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2. Do cronograma da eleição:

De 17 de outubro a 29 de 
novembro de 2022

Período de inscrição dos candidatos.

De 30 de novembro de 2022 a 
28 de fevereiro de 2023

Prorrogação das inscrições para as categorias 
cujo número de chapas inscritas for menor que o 

número de vagas disponíveis

01 de março de 2023
Análise das inscrições e divulgação dos 

candidatos inscritos.

De 02 a 08 de março de 2023 Campanha eleitoral

09 de março de 2023 Eleição.

10 de março de 2023 Apuração e divulgação dos resultados.

De 13 a 17 de março de 2023
Conclusão das atividades da Comissão Eleitoral 
mediante apresentação do relatório final, com a 

relação dos eleitos, à Reitoria.

Onde se lê:

"3.2. As inscrições serão efetuadas a partir da 0h do dia 17 de outubro de 2022 até às 23h59
do dia 29 de novembro de 2022, através dos formulários disponíveis no link http://www.ufabc.

. Os candidatos deverão preencher o formulárioedu.br/administracao/comissoes/cpa/eleicoes
de acordo com sua categoria e enviá-lo, durante o período de inscrições."

Leia-se:

3.2. As inscrições serão efetuadas a partir da 0h do dia 17 de outubro de 2022 até às 23h59"
do dia 29 de novembro de 2022, através dos formulários disponíveis no link http://www.ufabc.

. Os candidatos deverão preencher o formulárioedu.br/administracao/comissoes/cpa/eleicoes
de acordo com sua categoria e enviá-lo, durante o período de inscrições.
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3.2.1. Haverá prorrogação do período de inscrições, somente para as categorias cujo número
de chapas candidatas for menor do que o número de vagas disponíveis, a partir da 0h do dia
30 de novembro de 2022 até às 23h59 do dia 28 de fevereiro de 2023. "

Onde se lê:

4.1. A campanha eleitoral somente será permitida entre os dias 01 a 07 de dezembro de"
2022."

Leia-se:

"4.1. A campanha eleitoral somente será permitida entre os dias 02 e 08 de março de 2023."

Onde se lê:

"5.1. A eleição será eletrônica por meio do endereço de acesso: https://votacao.ufabc.edu.br
 no dia 08 de dezembro de 2022, disponível das 8h às 20h."/sigeleicao/

Leia-se:

"5.1. A eleição será eletrônica por meio do endereço de acesso: https://votacao.ufabc.edu.br
 no dia 09 de março de 2023, disponível das 8h às 20h."/sigeleicao/

Onde se lê:

"7.1. A apuração dos votos e a divulgação dos resultados serão realizadas no dia 09 de
dezembro de 2022, em sessão pública remota, em horário a ser definido e divulgado pela
Comissão Eleitoral."

Leia-se:

"7.1. A apuração dos votos e a divulgação dos resultados serão realizadas no dia 10 de

março de 2023, em sessão pública remota, em horário a ser definido e divulgado pela
Comissão Eleitoral."

Onde se lê:
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"7.4. Concluído o processo a Comissão Eleitoral deverá encaminhar à Reitoria, até o dia 16 de
dezembro de 2022, ata circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes
dos eleitos e o total dos votos, inclusive brancos e nulos."

Leia-se:

"7.4. Concluído o processo a Comissão Eleitoral deverá encaminhar à Reitoria, até o dia 17 de
março de 2023, ata circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos
eleitos e o total dos votos, inclusive brancos e nulos."

(Assinado digitalmente em 24/11/2022 10:04)
MONICA SCHRODER

REITOR (Substituto)

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando http://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp
seu número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 173 2022 RETIFICAÇÃO 23/11/2022 7f2180aa7e
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