
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

PORTARIA Nº 2085/2021 - REIT (11.01) 

 23006.024205/2021-69Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 01 de dezembro de 2021.

Nomeia a Comissão Eleitoral responsável pela elaboração da lista
tríplice para reitor da UFABC

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC),nomeado por
Decreto da Presidência da República de 25 de maio de 2018, publicado no Diário Oficial da
União (DOU), Seção 2, página 1, de 28 de maio de 2018, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o disposto no item 1 do anexo à Resolução ConsUni nº 200, de 25 de
novembro de 2019, que regulamenta as normas gerais para a elaboração de lista tríplice para
reitor e o processo de nomeação do vice-reitor, revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 124;
e

CONSIDERANDO as deliberações ocorridas na continuação da V sessão ordinária do
Conselho Universitário (ConsUni), realizada em 30 de novembro de 2021:

RESOLVE:

Art. 1º Designar os seguintes membros, para a composição da Comissão Eleitoral, responsável
pela organização e instrução do processo de elaboração da lista tríplice para reitor, conforme

 s e g u e :

 I- Melissa Cristina Pereira Graciosa - docente do CECS
 I I -  Eduardo de Moraes Gregores -  docente do CCNH

III-  Sandra Maria Zapata Yepes -  docente do CMCC 
 IV- Gabriela de Almeida Brazolin - discente da graduação
 V- Arthur Porto Pereira da Silva - discente da pós-graduação

 VI- Fátima Christine da Silva - técnica administrativa
 VII- Celina D'Ávila Samogim - técnica administrativa

Art. 2º A presidência da Comissão será escolhida por seus membros, dentre estes, em sua
 p r i m e i r a  r e u n i ã o .

 Art. 3º A referida Comissão se extinguirá tão logo o processo eleitoral seja encerrado.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação no Boletim de Serviço da UFABC.
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(Assinado digitalmente em 02/12/2021 15:05)
DACIO ROBERTO MATHEUS

REITOR - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE (Titular)

REIT (11.01)

Matrícula: 2669171

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informandohttp://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp
seu número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 2085 2021 PORTARIA 01/12/2021 5c6c58da7b

Boletim de Serviço nº 1101 
3 de dezembro de 2021

Página 11


