
                                                                        

              

 
 
           

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE   

      NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM BIOÉTICA E  
CUIDADOS PALIATIVOS – NEPBCP 

 

RELATÓRIO FINAL DA CONSULTA ELEITORAL PARA 

 COORDENAÇÃO E VICE-COORDENAÇÃO DO NEPBCP - 2021 

 

Nos termos do Estatuto da UFPB e Resolução Nº 24/2018, do Conselho 
Universitário (CONSUNI) da UFPB e Edital nº 001/2021/Comissão Eleitoral – 
NEPBCP/CCS/ UFPB segue, para os devidos fins, o Relatório Final das 
atividades desenvolvidas pela Comissão Organizadora da Consulta Eleitoral, 
designada para coordenar os trabalhos relativos à atividade de eleição para 
Coordenação e Vice Coordenação do Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Bioética e Cuidados Paliativos - NEPBCP, instrumentalizada pela Portaria nº 
10/2021 -CCS-SEC (11.01.37.06.12). 

 
 

I – DA FORMAÇÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

A Comissão Organizadora responsável pelo processo de Consulta 
Eleitoral para o cargo de Coordenador(a) e Vice-Coordenador(a), do Núcleo de 
Estudos e Pesquisas em Bioética e Cuidados Paliativos - NEPBCP, foi 
regularmente constituída através da Portaria CCS-SEC/UFPB nº 10/2021, 
tendo como integrantes:  

 

MEMBRO NOME MAT. 
SIAPE/SIGAA 

Presidente da 
Comissão 

Maria Eliane Moreira Freire 3226188 

Membro Titular 
Representante do 
Corpo Docente 

Iolanda Beserra da Costa Santos 335675 

Membro Suplente 
Representante do 
Corpo Docente 

Jael Rúbia Figueiredo de Sá 
França 

2136548 

Membro Titular 
Representante do 
Corpo Discente 

Brunna Hellen Saraiva Costa 20201007783 

Membro Suplente 
Representante do 
Corpo Discente 

Débora Rodrigues Alves de Lima 20201021817 

Membro Titular dos 
Técnicos Administrativo 

Luciana Maria Martinez Vaz 750700 

Membro Suplente 
Representante dos 
Técnicos Administrativo 

Ana Mabel Sulpino Felisberto 1356141 



                                                                        

              

 
 
           

 

 
  
II- DAS ATIVIDADES INICIAIS 

 

Instituída a Comissão Organizadora, a Presidente criou um grupo de 

trabalho via WhatsApp, no dia 24/09/2021 

(NEPBCP_COMISSÃO_ELEITORAL) composto por todos os membros titulares 

e suplentes com a finalidade de estabelecer um canal de comunicação efetivo 

para o planejamento e execução das atividades relacionadas à consulta 

eleitoral. Incialmente, foram discutidos os itens para elaboração do Edital nº 

001/2021/Comissão Eleitoral – NEPBCP /CCS/ UFPB e os passos a serem 

seguidos conforme cronograma. 

No dia 13/10/2021 foi divulgado o Edital, na página do CCS/UFPB – 

(http://www.ccs.ufpb.br/ccs/contents/noticias/consulta-eleitoral-para-o processo-

de-escolha-dos-cargos-de-coordenador-e-vice-coordenador-do-nucleo-de 

estudos-e-pesquisas-em-bioetica-e-cuidados-paliativos). 

 

 

III – DAS INSCRIÇÕES DAS CANDIDATURAS 

 

Segundo o Calendário estabelecido pelo Anexo I do Edital nº 

001/2021/Comissão Eleitoral – NEPBCP/CCS/UFPB, o prazo para a 

formulação do pedido de inscrição para registro de candidatura teve início no 

dia 14/10 e término às 23h59 do dia 15/10/2020, através do SIPAC/UFPB, 

conforme instruções constantes no CAPÍTULO III - DAS INSCRIÇÕES DAS 

CANDIDATURAS do referido Edital, sendo então formulado apenas um pedido 

de registro de candidatura para o cargo de Coordenação e Vice-Coordenação, 

conforme dados abaixo: 

Protocolo nº 23074.105167/2021-39 - Solicitação de inscrição enviada no dia 

15 de outubro de 2021 - CHAPA 1: PALIAR, tendo como candidatos – 

Francileide de Araújo Rodrigues – matr. SIAPE nº 3213876 (Coordenação) e 

Cleide Rejane Damaso de Araújo – matr. SIAPE nº 336981 (Vice-

Coordenação). 

 O pedido de registro de candidatura foi homologado pela Comissão 

Eleitoral e publicado na página oficial do Centro de Ciências da Saúde/UFPB 

(http://www.ccs.ufpb.br/ccs/contents/concursos/homologacao-das-inscricoes-

referente-a-consulta-eleitoral-para-coordenacao-e-vice-coordenacao-do-nucleo-

de-estudos-e-pesquisa-em-bioetica-e-cuidados-paliativos), no dia 19/10/2021 

às 15h57m, conforme documento emitido pela Comissão Eleitoral ao setor 

responsável pela publicação na referida página, abrindo-se, a partir de então o 

marco temporal para o prazo de interposição de recursos. Encerrado esse 

prazo, não houve qualquer manifestação contrária às candidaturas. 
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IV- DA PUBLICAÇÃO DO UNIVERSO DE VOTANTES 
 

Para composição da lista de votantes para o pleito em tela, a Comissão 
Eleitoral do CECP solicitou à Coordenação do NEPBCP, a relação nominal e 
de e-mails das categorias votantes para esta consulta eleitoral, o qual foi 
composta por 13 (treze) discentes, ativos e regularmente matriculados em 
cursos de graduação e pós-graduação da UFPB, 14 (quatorze) docentes 
vinculados ao NEPBCP, e 05 (cinco) técnicos administrativos vinculados ao 
NEPBCP. A relação dos votantes aptos ao pleito foi analisada e tabulada com 
o total de 32 (trinta e dois) votantes.  

Desta forma a lista dos votantes aptos foi divulgada no site oficial do 
CCS (http://www.ccs.ufpb.br/ccs/contents/noticias/divulgacao-da-lista-de-
votantes-aptos-para-consulta-eleitoral-nepbcp) no dia 20/10/2021, às 17h40, 
não havendo, pois, recurso algum em relação a lista publicada. 

No dia 22/10/2021, foi feita solicitação de consulta eleitoral ao STI-
UFPB, para o dia 08/11/2021, com êxito. 

 
V- DO DIA DA CONSULTA 

 
A consulta eleitoral ocorreu no dia 08/11/2021, pela plataforma 

SigEleicao, com início às 08h00min, conforme horário previsto em cronograma 
do Edital 01/2021 do NEPBCP/CCS/UFPB, e consoante as orientações de 
técnico do STI, enviadas por e-mail (Suporte STI - 
f43225f71fd73a0c2db8@sti.ufpb.br) para a Presidente da Comissão 
Organizadora, para acesso dos votantes ao sistema SigEleição. 

A votação se estendeu até às 18h00min, conforme estabelecido no 
Edital nº 01/2021 NEPBCP/CCS/UFPB. 

Não houve registro de nenhuma reclamação por falta de informação, 
auxílio ou assistência no período de votação atribuída a qualquer membro da 
Comissão Organizadora, a todo momento a Comissão da consulta eleitoral se 
dispôs a auxiliar todos os eleitores nas suas dúvidas assim como o STI. 

 
VI- DA APURAÇÃO 
 

A apuração teve início logo em seguida ao encerramento da votação, as 
18h00 min do dia 08/11/21 consoante as diretrizes contidas no edital 001/2020 
NEPBCP/CCS/UFPB e Resolução nº04/2020/CONSUNI/UFPB. Após 
homologação da votação pela Presidente da Comissão no SigEleicao, foi 
gerado por esse sistema o Boletim de Apuração com as seguintes 
informações:  
 
Chapa Única – PALIAR – Representada por Francileide de Araújo Rodrigues 
para o cargo de Coordenação e Cleide Rejane Damaso de Araújo para o 
cargo de Vice-Coordenação, com 28 votos válidos, com a seguinte 
distribuição: discentes ativos do curso (10 votantes), docentes ativos (13 
votantes) e técnicos administrativos vinculados ao curso (05 votantes), com 
média ponderada (11,350), brancos (0) e nulos (0).  
 



                                                                        

              

 
 
           

 

Ressalta-se que não houve recursos em relação ao resultado da consulta 
eleitoral. 
 
VII- DAS DELIBERAÇÕES FINAIS 
 

A Comissão Organizadora, entendendo ter cumprido suas atribuições, de 
acordo, com o Edital 001/2021 NEPBCP/CCS/UFPB e a Resolução de 
n.24/2018 do CONSUNI, apresenta o presente Relatório, com todos os 
detalhes e comprovações de suas atividades, para os devidos fins, para 
homologação e divulgação do resultado da consulta na página eletrônica do 
CCS, no dia 12/11/2020, até às 18h. 

 
 

João Pessoa, 11 de novembro de 2021. 
 

 
Comissão Eleitoral: 

 

Maria Eliane Moreira Freire 
(SIAPE 3226188) 

Presidente da Comissão Eleitoral 

 

 

Iolanda Beserra da Costa Santos 
(SIAPE 335675) 

Membro Titular Represent. Corpo Docente 

 
 

Luciana Maria Martinez Vaz 
(SIAPE 750700) 

Membro Titular dos Técnicos 
Administrativos 

 

 

 
Brunna Hellen Saraiva Costa 
(Matr.Sigaa 20201007783) 

Membro Titular Represent. Corpo Discente 

  

 

 


