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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
Reitoria 

 
 

PORTARIA Nº 22 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2007. 

 

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pela 
Portaria MEC nº. 1.958, de 14 de dezembro de 2006, do Excelentíssimo Senhor Ministro da 
Educação, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, pág. 7, de 15 de dezembro de 2006, 
no uso de suas atribuições legais, 

   Considerando o disposto no artigo 7º do Estatuto que estabelece a 
estruturação da UFABC pelo Conselho Universitário, Conselho de Ensino e Pesquisa, 
Conselho de Desenvolvimento; 

   Considerando que o artigo 18, incisos V a VII, dispõe que o Conselho 
Universitário será constituído por dois representantes docentes de cada Centro, eleitos pelos 
seus pares, por quatro representantes do corpo discente, sendo dois graduandos e dois pós-
graduandos eleitos por seus pares, por dois representantes do corpo técnico-administrativo, 
também eleitos por seus pares; 

   Considerando que o artigo 21, incisos V a VII, do mesmo diploma, dispõe 
que Conselho de Ensino e Pesquisa será integrado por um representante docente de cada 
Centro, eleito pelos seus pares, por quatro representantes do corpo discente, sendo dois 
graduandos e dois pós-graduandos eleitos por seus pares; 

   Considerando, ainda, que o artigo 25, inciso III, dispõe que o Conselho de 
Desenvolvimento da UFABC será integrado por três professores titulares da UFABC, eleitos 
por seus pares; 

    Resolve:    

Art. 1º. Regulamentar as Eleições dos representantes docentes, discentes e dos 
servidores técnico-administrativos para composição do Conselho Universitário, do Conselho de 
Ensino e Pesquisa e do Conselho de Desenvolvimento da UFABC, nos termos do Anexo 1. 

Art. 2º.  Designar os Professores Doutores Valdecir Marvulle, Gustavo Martini Dalpian e 
Jeferson Cassiano, o aluno Adewole Marcus Jacob Freitas Caetano e a servidora técnico-
administrativa Lígia Lopes Gomes para comporem a Comissão Eleitoral responsável pela 
condução do processo. 

Art. 3º. A Comissão Eleitoral será presidida pelo Professor Doutor Valdecir Marvule e,  
nas suas ausências e impedimentos, pelo Professor Doutor Gustavo Martini Dalpian. 

Parágrafo Único. No desenvolvimento de suas atividades, a Comissão Eleitoral contará com 
o apoio administrativo da Secretaria-Geral, para o que se designa o servidor José Carlos Dugo.
  

LUIZ BEVILACQUA 
Reitor 



ANEXO I 

 

1. Das vagas: 

 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO: 

REPRESENTAÇÂO VAGAS 
DOCENTE - Centro de Ciências Naturais e 
Humanas (CCNH) 2 vagas (mandato: 2 anos) 

DOCENTE - Centro de Matemática, 
Computação e Cognição (CMCC) 2 vagas (mandato: 2 anos) 

DOCENTE - Centro de Engenharia, 
Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 
(CECS). 

2 vagas (mandato: 2 anos) 

ALUNO DE GRADUAÇÃO 2 vagas (mandato: 1 ano) 
SERVIDOR TÉC.-ADMINISTRATIVO 2 vagas (mandato: 2 anos) 

 

CONSELHO DE ENSINO E PESQUISA: 

REPRESENTAÇÂO VAGAS 
DOCENTE - Centro de Ciências Naturais e 
Humanas (CCNH) 1 vaga (mandato: 2 anos) 

DOCENTE - Centro de Matemática, 
Computação e Cognição (CMCC) 1 vaga (mandato: 2 anos) 

DOCENTE - Centro de Engenharia, 
Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 
(CECS). 

1 vaga (mandato: 2 anos) 

ALUNO DE GRADUAÇÃO 2 vagas (mandato: 1 ano) 
SERVIDOR TÉC.-ADMINISTRATIVO 2 vagas (mandato: 2 anos) 

 

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA UFABC: 

REPRESENTAÇÂO VAGAS 
DOCENTE TITULAR 3 vagas (mandato: 2 anos) 

 

 

 



2. Do Cronograma das Eleições 

 

08 a 13/02/07 Período de inscrição dos Candidatos 
13/02/07 Análise das inscrições (após as 17 horas) 
14/02/07 Divulgação dos candidatos inscritos 
26/02/07 Eleições 
27/02/07 Apuração e divulgação dos resultados 

28/02/07 Conclusão das atividades da Comissão Eleitoral mediante apresentação do 
relatório final, com relação dos eleitos, à Reitoria 

a partir de 
março/07 

Posse nos colegiados, nas respectivas sessões de instalação dos 
trabalhos a serem convocadas  

 

3. Das Inscrições: 

3.1. As inscrições serão efetuadas na Secretaria Geral da UFABC, situada na Rua Catequese, 
242, 10º andar, bairro Jardim, Santo André – SP, no período de 08 a 13 de fevereiro de 2007, 
nos dias úteis, das 9:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. 

3.2. No ato de inscrição, o candidato deverá preencher o 'Formulário de Inscrição", devendo 
ainda especificar a categoria ocupada e para qual Colegiado está se candidatando. Cada 
interessado poderá se inscrever para concorrer a um único Colegiado. 

3.3. Não serão aceitas inscrições entregues após o período acima estabelecido. 

3.4. Recebidas as inscrições, a Comissão Eleitoral constatará a natureza do vínculo do 
interessado e as julgará. 

3.5. Serão indeferidas todas as inscrições: 
a) requeridas por candidatos que não estejam em situação regular na UFABC; 
b) requeridas por candidatos que não preencham os requisitos estabelecidos no Estatuto; 
c) requeridas por candidatos que o façam por mais de uma vez, para o mesmo órgão, ou que 
já tenham requerido sua inscrição para outros órgãos. 
d) cujo "Formulário de Inscrição" esteja rasurado ou preenchido de forma incorreta ou 
incompleta. 

Parágrafo único: no caso referido na alínea “c” será considerada a inscrição que foi 
efetuada primeiro, sendo indeferidas as posteriores nos termos do disposto. 

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

3.7. Eventuais impugnações deverão ser dirigidas ao Presidente da Comissão Eleitoral, no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da data da divulgação da lista, e protocoladas na 
Reitoria, devendo a Comissão Eleitoral proferir julgamento em igual período, acolhendo ou 
indeferindo o pedido de impugnação. 

 



 

4. Da Campanha Eleitoral 

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

4.2. O uso da rede interna de Informática da UFABC, para campanha eleitoral, está vetado, 
sendo especificado como rede interna quaisquer e-mails ou sites residentes no servidor da 
UFABC, com destino e/ou visibilidade a toda comunidade UFABC ou parte dela. 

4.3. É vedada a propaganda sonora dentro do campus da UFABC, bem como a que perturbe 
as atividades didáticas e administrativas. 

4.4. A realização de "boca de urna" não será permitida nos locais em forem realizadas as 
eleições. 

4.5. Nos terminais de votação somente permanecerão os membros da Comissão Eleitoral, o 
Eleitor e os servidores designados para colaborar com a Comissão. 

5. Das Eleições: 

5.1. As eleições para os órgãos Colegiados da UFABC serão realizadas no dia 26/02/07, nos 
seguintes locais: 

LOCAL Horário 
R. Santa Adélia, 166 das 09 às 12 e das 18 às 21 horas 
R. Catequese, 242 das 09 às 12 e das 14 às 17 horas 
Av. Atlântica, 420 das 09 às 12 e das 18 às 21 horas 

5.2. A votação se fará por meio de voto em cédula rubricada pelos membros da Comissão 
Eleitoral, a qual será guardada em envelope fechado, também por eles rubricado. 

5.3. Poderão votar os eleitores que estiverem em situação regular na UFABC. 

5.4. O voto será secreto, pessoal e intransferível. 

6. Do Direito de Voto 

6.1. Os Professores deverão votar nos candidatos de seus respectivos centros que concorram 
ao ConsUni e ao Conselho de Ensino e Pesquisa. 

6.2. Os Professores Titulares deverão votar nos candidatos de sua respectiva classe que 
concorram ao Conselho de Desenvolvimento da UFABC e nos candidatos de seus 
respectivos centros que concorram ao ConsUni e Conselho de Ensino e Pesquisa.. 

6.3. Os Servidores Técnico-Administrativos deverão votar em candidatos de sua categoria 
que concorram ao ConsUni e ao Conselho de Ensino 

6.4. Os Graduandos deverão votar nos candidatos de sua respectiva categoria que concorram 
ao ConsUni e ao Conselho de Ensino e Pesquisa.  

6.5. Terão direito de voto os servidores docentes e técnico-administrativos em gozo de férias. 



7. Da apuração dos votos e da divulgação dos resultados 

7.1. A apuração dos votos e a divulgação dos resultados será realizada no dia 27/02/07, em 
sessão pública, em local e horário a ser definido pela Comissão Eleitoral. 

7.2. Eventuais impugnações deverão ser dirigidas ao Presidente da Comissão Eleitoral, no 
prazo de 24 (vinte e quatro horas) e protocoladas na Secretaria-Geral, devendo a Comissão 
Eleitoral proferir julgamento em igual prazo. 

7.3. Concluída a apuração, contabilização dos votos e o julgamento das impugnações, a 
Comissão Eleitoral deverá encaminhar ao Magnífico Reitor, no dia 28/02/07, ata 
circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos eleitos e o total dos 
votos brancos e nulos. 

8. Disposições Finais 

8.1. Os membros da Comissão Eleitoral são inelegíveis. Para se candidatarem, faz-se 
necessário que se requeira dispensa das atividades da Comissão. 

8.2. Os casos omissos serão decididos Reitor, ouvida a Comissão Eleitoral. 

8.3. Se, ao final do processo, não se preencher todas as vagas de representantes de 
categorias nos Colegiados, novas eleições poderão ser realizadas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


