UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB
CENTRO DE INFORMÁTICA
GABINETE DA DIRETORIA
Avenida dos Escoteiros - s/nº Mangabeira VII
Distrito Industrial de Mangabeira
João Pessoa – PB – CEP: 58055-000
Home Page: http://ci.lavid.ufpb.br

EDITAL nº 001/2020

O Diretor do Centro de Informática da Universidade Federal da Paraíba, no uso de suas atribuições,
comunica que estarão abertas as inscrições, no período de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da
publicação deste edital, para eleições aos seguintes cargos, no âmbito deste Centro:
1) Coordenador e Vice Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciência de Dados e Inteligência
Artificial.
Art. 1º - A Consulta para eleição de Coordenador e Vice Coordenador, objeto deste Edital, obedecerá à
Resolução n° 002/2013, deste Conselho de Centro, e ao cronograma, definido e divulgado, pela Comissão
Eleitoral, instituída através da PORTARIA UFPB/CI/GD/Nº 001/2020.
Art. 2º - Poderão se inscrever Professores lotados no CI, no efetivo exercício de suas atividades, em tempo
integral, que, no ato da inscrição, preencham cumulativamente os seguintes requisitos:
a) estejam em efetivo exercício de suas atividades no âmbito do CI;
b) ministrarão disciplinas para o curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial no período 2020.1;
c) integrem o grupo de professores responsável pela confecção do Projeto Pedagógico do Curso;
d)

não tenham afastamento previsto para os próximos 02 (dois) anos.

Art. 3º - As inscrições serão realizadas via e-mail, endereçado ao presidente da comissão eleitoral, através do
seguinte endereço eletrônico: roberto@ci.ufpb.br.
Art. 4º - Os candidatos interessados poderão inscrever seus nomes através de requerimento próprio dirigido à
Comissão Eleitoral.
Art. 5º – Em virtude da vigência da Portaria nº 090/2020/GR/Reitoria, de 17 de março de 2020, que dispõe
sobre as medidas de prevenção e adequação do funcionamento da Universidade Federal da Paraíba às
determinações oficiais referentes à emergência de saúde pública decorrente do Corona vírus (COVID-19), a
votação será realizada através do SIGEleições.
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Art.6º - O processo eleitoral obedecerá ao seguinte cronograma, definido pela Comissão Eleitoral:
Homologação das inscrições

Até 48 horas após o encerramento das inscrições

Divulgação da lista de candidatos Até 1 dia útil após a homologação das candidaturas
inscritos
Prazo para recurso
Divulgação

dos

Até 48 horas após a divulgação da lista com os candidatos inscritos
resultados

dos Até 1 dia útil após o encerramento do prazo para recursos contra

recursos

a homologação das candidaturas

Eleição para Coordenação

15 dias após o término das inscrições

Divulgação do Resultado das eleições

Até 1 dia útil após o encerramento das eleições

Prazo para recurso em relação ao Até 48 horas após a divulgação do resultado da eleição
resultado da eleição
Divulgação

dos

resultados

dos Até 1 dia útil após o encerramento do prazo para recursos contra

Recursos

o resultado

Homologação do Resultado

1ª. Reunião do Conselho de Centro do CI

Art. 7º – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, em conformidade com a legislação da
UFPB.

João Pessoa(PB), 13 de abril de 2020.
_______________________
Hamilton Soares da Silva
Diretor de Centro – CI/UFPB
Mat. Siape: 3367271

