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A Comissão Eleitoral, devidamente composta por três membros titulares e seus respectivos 

suplentes designados pelo Colegiado de Curso, vem pelo presente edital convocar todos os 

membros do corpo docente, membros do corpo técnico-administrativo e membros do corpo 

discente para participar da eleição para os cargos de Coordenador e Vice-coordenador do Curso 

de Biomedicina da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

1. A Secretaria do Curso de Biomedicina, localizada no Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal da Paraíba, Campus I, ficará habilitada para o recebimento de inscrições de 

chapas concorrentes ao pleito acima, do dia 22/03/2021 ao dia 26/03/2021, exclusivamente via 

e-mail, pelo endereço biomedicina@ccs.ufpb.br, aos cuidados do presidente da Comissão 

Eleitoral; 

2. Poderão candidatar-se à indicação de Coordenador e Vice-coordenador do Curso de 

Biomedicina, os docentes com formação acadêmica na área objeto da consulta, com regime de 

trabalho de tempo integral ou dedicação exclusiva, lotados no Centro de Ciências da Saúde; 

3. Cada chapa inscrita deverá apresentar os seguintes documentos no ato da inscrição: 

requerimento de inscrição, encaminhado à presidência da Comissão Eleitoral, acompanhado da 

proposta de trabalho; comprovante de lotação e regime de trabalho. Além destes documentos, 

devem também ser enviadas duas imagens: uma de rosto do candidato a coordenador e uma de 

rosto do seu vice, devidamente identificadas. Os arquivos das imagens devem ter 

aproximadamente 190 píxeis de largura x 260 píxeis de altura no formato PNG; 

4. Ao critério dos candidatos, os mesmos poderão indicar por escrito um representante na 

qualidade de fiscal para acompanhar os trabalhos das subcomissões, sendo proibida a realização 

de convencimento de eleitores no ato da votação e interferência no processo de apuração e 

validação dos votos; 

5. A chapa que não cumprir todas as normas constantes neste edital terá sua inscrição indeferida; 

6. Poderão votar: 

6.1. Professores dos Departamentos do Centro de Ciências da Saúde, que ministram 

disciplinas no Curso; 

6.2. Professores de Departamentos de outros Centros que ministram disciplinas no curso, no 

semestre acadêmico correspondente à consulta; 

6.3. Servidores técnicos administrativos e de laboratório que prestam serviço a coordenação 

do curso; 

6.4. Alunos regularmente matriculados no Curso objeto da consulta. 

7. Os procedimentos da votação serão os seguintes: 
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7.1. Cada eleitor deverá exercer o seu direito de voto, excepcionalmente em decorrência da 

emergência sanitária provocada pela Covid-19, por meio do SIGEleição; 

7.2. Os eleitores habilitados ao voto deverão acessar o sistema SIGEleição da UFPB 

utilizando o seu login e senha pessoal. No sistema SIGEleição, os eleitores deverão 

seguir as orientações e os passos ali informados. 

8. Recebidos os mapas de apuração, a Comissão Eleitoral procederá à atribuição dos pesos dos 

segmentos da comunidade universitária votante, bem como a adoção da fórmula dentro dos 

princípios da paridade. 

9. Será proclamada vencedora: 

9.1. No caso de Chapa Única será eleita se obtiver um total de votos superior à soma dos 

votos nulos e brancos; 

9.2. No caso de duas ou mais Chapas, a que obtiver a maioria absoluta de votos. 

10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, cabendo recursos ao Conselho 

do Centro de Ciências da Saúde, no prazo de 03(três) dias úteis. 

11. A eleição realizar-se-á ocorrerá no dia 12/04/2021 das 8:00 às 16:00 horas, por meio do 

SIGEleição. A apuração será realizada imediatamente após o encerramento da votação e o 

resultado divulgado na página da Coordenação do Curso de Biomedicina. 

João Pessoa, 01 de março de 2021. 

Comissão Eleitoral: 

Docentes: 

 Titular: WALLACE FELIPE BLOHEM PESSOA (SIAPE: 3089435) 

 Suplente: ADRIANO FRANCISCO ALVES (SIAPE: 30420748) 

   

Servidores: 

 Titular: FRANKLIN ZELO DE ALMEIDA PATRÍCIO (SIAPE: 

2679877) 

 Suplente: LUANA LIMA SILVA DE ARAÚJO (SIAPE: 3157543)  

   

Discentes: 

 Titular: MELISSA MENEZES CAHINO (MAT.: 20200137291) 

 Suplente: THAÍS DE SOUZA DE MATOS (MAT.: 20190019430) 

 


