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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2021 

 
ELEIÇÃO PARA COORDENADOR(A) E VICE-COORDENADOR(A) DO COLEGIADO DO 
CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA. 

 
A COMISSÃO ELEITORAL ESTABELECIDA PELA PORTARIA Nº 02/2021, no uso de suas atribuições, convoca 
os professores, estudantes regularmente matriculados do Curso de Licenciatura em Matemática no semestre 
letivo 2021.2, os membros e servidores do Colegiado a participarem do processo de eleição para Coordenador 
e Vice-Coordenador do Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática, conforme o que segue: 
 
Art. 1º - O Colegiado do Curso elegerá seu Coordenador(a) e Vice-Coordenador(a), dentre os docentes 
integrantes do quadro efetivo da UEFS e que atenda ao seguinte requisito, em conformidade com a Resolução 
nº 039/2011: 
 
a) Ser membro do Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática.  
 
Art. 2º - As inscrições serão feitas através do email colmat@uefs.br, mediante entrega de Requerimento de 
Inscrição preenchido, proposta de trabalho e Currículo Lattes dos candidatos, a partir das 08h00min do dia 29 
de outubro de 2021 até às 23h59min do dia 07 de novembro de 2021. 
 
Art. 3º - As inscrições serão homologadas no dia 08 de novembro de 2021. 
 
Art. 4º - A campanha eleitoral será realizada no período de 09 de novembro de 2021 a 16 de novembro de 
2021 e deverá privilegiar a discussão aberta de projetos e propostas. 
 
Art. 5º - A eleição realizar-se-á através de votação eletrônica pelo Sistema Helios Voting, a partir das 08h00min 
do dia 22 de novembro de 2021 até às 18h00min do dia 24 de novembro de 2021. 
 
Art. 6º - Fica proibida a campanha eleitoral durante os dias de votação. 
 
Art. 7º - Terão direito a votar os docentes do Curso, os membros do Colegiado, os servidores alocados no 
Colegiado e os alunos regularmente matriculados no Curso, no semestre em que ocorrer a eleição. 
 
Parágrafo único - Não poderá haver voto cumulativo. 
 
Art. 8º - Os segmentos da comunidade participarão da eleição, atribuindo-se o peso de 50% aos votos dos 
servidores docentes e técnicos, que constituirão um único segmento de votação e 50% aos votos dos estudantes.  
 
Art. 9º - Cada eleitor receberá previamente um e-mail com, no mínimo, 48 horas da data do início da eleição, 
contendo o link para acessar a cabine virtual de votação, bem como as credenciais que serão necessárias para 
confirmar seu voto. 
 
Art. 10º - Os eleitores servidores docentes e técnicos receberão o link para acessar a cabine virtual de votação 
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no seu email institucional. 
 
Art. 11º - Os eleitores discentes receberão o link para acessar a cabine virtual de votação no email cadastrado 
no Sagres. 
 
Parágrafo único - Caso o discente queira receber o link em outro email, deverá acessar e preencher o formulário 
<https://forms.gle/KtPTa9hkz9npZF3A9> até o dia 07 de novembro de 2021. 
 
Art. 12º - É da responsabilidade do eleitor informar à Comissão Eleitoral, através do endereço eletrônico 
comat@uefs.br, caso não receba o e-mail com as credenciais e o link da votação. 
 
Art. 13º - A votação será liberada automaticamente na plataforma Helios Voting conforme dia e horários definidos.  
 
Art. 14º - A apuração será feita pela Comissão Eleitoral no dia 24 de novembro de 2021, às 19h00min, com 
transmissão via Plataforma Google Meet. 
 
Parágrafo Único - Os candidatos ou representantes credenciados junto à Comissão Eleitoral, caso desejem, 
poderão solicitar fiscalização da apuração, via Plataforma Google Meet.  
 
Art. 15º - No final da apuração a Comissão Eleitoral encaminhará o resultado da eleição para a Coordenação do 
Colegiado para as devidas providências. 
 
Feira de Santana, 25 de outubro de 2021. 
 
 

A Comissão Eleitoral 
 
 
 
 

 

 
 

Marcos Grilo Rosa 
Professor 

 
 
 

 
Caroline dos Santos Lima 
Representante discente 

 
 
 

 
Maria Arleide Teles de Santana 

Secretária 
 
 
 
 
 
 
 

Lucinete Ramos de Souza Rego Duarte 
Servidora técnica 
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