
 

 

Edital nº 01/2019 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE COORDENADOR E VICE 

COORDENADOR DO CURSO DE TERAPIA OCUPACIONAL 

 

1. 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 Terapia 

Ocupacional da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

 

2. DA INSCRIÇÃO  
 

2.1. A Secretaria do Curso de Terapia Ocupacional da UFPB, localizada na Cidade 

Universitária, Campus I da Universidade Federal da Paraíba, ficará habilitada para o 

recebimento de inscrições de chapas concorrentes ao pleito acima; 

2.2 Poderão candidatar-se à indicação de Coordenador e Vice Coordenador do Curso de 

Terapia Ocupacional os docentes com formação acadêmica na área objeto da consulta, em 

regime de tempo integral ou dedicação exclusiva, lotados no Centro de Ciências da 

Saúde; 

2.3 A inscrição de candidatos será realizada presencialmente na secretaria do curso de 

Terapia Ocupacional obedecendo ao cronograma constante no item 3 deste edital; 

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

requerimento, encaminhado à presidência da Comissão Eleitoral, acompanhado da 

proposta de trabalho, comprovante de lotação, regime de trabalho e de uma declaração 

de aceitação dos termos da presente norma; 

2.5 A critério dos candidatos, os mesmos poderão indicar, por escrito, um representante 

na qualidade de fiscal para acompanhar os trabalhos das subcomissões, sendo proibidas 

a realização de convencimento de eleitores no ato da votação e a interferência no 

processo de apuração e validação dos votos; 

2.6 A chapa que não cumprir todas as normas constantes neste edital terá sua inscrição 

indeferida; 

 

3. DO CRONGRAMA E PROCESSO ELEITORAL 

 

3.1 A inscrição que trata este edital obedecerá ao seguinte cronograma: 
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de Pesquisa/Reuniões do Depto de 

Terapia Ocupacional 

Resultado  23 de abril de 2019 ao final da apuração 

dos votos 

Prazo recursal 25 e 26 de abril de 2019 

Divulgação do resultado final após 

recursos 

29 de abril de 2019 

Posse da nova gestão 01 de julho de 2019 

 

3.2 Os procedimentos da votação serão os seguintes:  

a) O eleitor apresentar-se à comissão da secção eleitoral portando documento com 

fotografia, que o identifique; 

b) Um membro da subcomissão verificará se o mesmo consta na listagem e na 

respectiva folha de votação, e autorizará o seu ingresso na cabine para proceder 

ao voto; 

c) A assinatura do eleitor na folha de votação será colhida antes do voto; 

3.3 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 proporcionalidade. 

 

 

4. DO RESULTADO E POSSE DA NOVA GESTÃO 

 

4.1 Será proclamada vencedora:  

a) No caso de Chapa Única, será eleita se obtiver um total de votos superior à soma 

dos votos nulos e brancos; 

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

4.2 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, conforme 

cronograma do item 3 deste edital. 

4.3 A apuração será iniciada após o encerramento geral da consulta em local 

previamente fixado pela Comissão Eleitoral.  

4.4 O resultado será divulgado imediatamente depois de terminada a apuração no site da 

Coordenação do curso de Terapia Ocupacional (http://www.ccs.ufpb.br/coordto) . 

4.4 A data de posse do Coordenador e do vice-coordenador será no dia 01 de julho de 

2019, conforme consta no item 3 deste edital. 

4.5 Estas normas de procedimento da consulta para escolha do Coordenador e Vice 

Coordenador do Curso de Terapia Ocupacional do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal da Paraíba estão em vigor desde a data de sua aprovação pelo 

Conselho de Centro de Ciências da Saúde, revogadas às disposições em contrário. 

 

 

João Pessoa, 28 de março de 2019. 

 

 

Comissão Eleitoral 

 

Titulares: 

Profa. Dra. Beatriz Prado Pereira 

Técnico: Camila Aires Pinheiro 

http://www.ccs.ufpb.br/coordto


Discente: Adryellen Vitória Freire Matoso 

 

Suplentes: 

Profa. Ma. Maria Natália Santos Calheiros 

Técnico: Sandro de Sousa Leal 

Discente: Maria Clara Mendes Silva 

   

 


