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ADITIVO AO EDITAL Nº 002/2015 

 

Normas do Processo Eleitoral para Coordenador e 

Vice Coordenador do Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

 

1.1 As inscrições para Coordenador e Vice Coordenador do Bacharelado em Ciência e 

Tecnologia serão efetuadas mediante preenchimento de formulário via internet durante 

período estabelecido no anexo I – retificação. 

1.2 Serão aceitas inscrições somente por chapas. 

1.3 As informações sobre a homologação serão divulgadas na página da graduação - 

http://prograd.ufabc.edu.br. 

1.4 As inscrições efetuadas fora do prazo estabelecido no anexo I desse aditivo serão indeferidas 

pela Comissão Eleitoral. 

1.5 O resultado de eventuais pedidos de recurso proferido pela Comissão Eleitoral será divulgado 

no site da graduação. 

1.6 Havendo apenas uma chapa inscrita, o processo eleitoral se encerra, homologando e 

nomeando os inscritos como coordenador e vice-coordenador do BC&T. 

1.7 Não havendo inscrições no período estabelecido no anexo I desse aditivo, o processo eleitora 

se encerra, e ficará sob a responsabilidade do Pró-reitor de Graduação a indicação de nomes 

a ocupar os cargos de coordenador e vice-coordenador do BC&T ao Reitor, para seu 

deferimento e homologação. 

 

Santo André, 05 de Outubro de 2015. 

 

José Fernando Queiruga Rey 

Pró-reitor de Graduação 
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ANEXO I - Retificação 

 

CRONOGRAMA ELEIÇÕES BACHARELADO CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

Data Atividade 

07/10/2015 Abertura do período de inscrições via internet - a partir das 09h00 

14/10/2015 Encerramento do período de inscrições – às 17h00 

15/10/2015 Publicação do Resultado das Inscrições no site da UFABC – www.ufabc.edu.br  

16/10/2015 Interposição de Recursos 

20/10/2015 Resultado dos Recursos – www.ufabc.edu.br 

20/10/2015 Publicação da Homologação das Inscrições no site da UFABC – www.ufabc.edu.br 

21/10/2015 Início da campanha eleitoral 

28/10/2015 Fim da campanha eleitoral (até às 09h) 

29/10/2015 Eleições 

03/11/2015 Resultado das eleições  

04/11/2015 Início do período para interposição dos pedidos de impugnação – às 09h00 

05/11/2015 Fim do período para interposição dos pedidos de impugnação – às 18h00 

06/11/2015 Resultado dos pedidos de impugnação 

10/11/2015 Publicação da homologação da eleição no Boletim de Serviços 
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