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Edital para a eleição dos representantes dos Técnicos Administrativos em 
Educação na Comissão de Curso de Filosofia (Licenciatura e Bacharelado) da 
UNIFESP. 

 
 
 

A Comissão Eleitoral, composta pelos docentes Breno Andrade Zuppolini (presidente), 
Sandro Kobol Fornazari (membro), Lucia Rocha Ferreira (membro) e Cristiane Maria 
Rebello Nascimento (membro), instituída pelo Comissão de Curso de Filosofia, dentro de 
suas atribuições legais e regulamentares, torna pública a abertura do processo eleitoral 
que selecionará os representantes dos Técnicos Administrativos em Educação (TAE) na 
Comissão de Curso do Curso de Filosofia (Licenciatura e Bacharelado). 

 

 

Sobre as vagas a serem preenchidas 

 

Visando ao atendimento do Artigo 2º do Regulamento da Comissão de Curso, o 

processo eleitoral deverá eleger dois candidatos (um titular e um suplente) com mandato 

até 18 de setembro de 2021. 
 

Sobre as inscrições dos candidatos 
 

Os candidatos deverão preencher requerimento específico (em anexo). 
 
As inscrições dos candidatos para membro da Comissão abrem-se em 14 de outubro de 
2019, às 14h00, podendo ser realizadas na Secretaria de Apoio ao Docente, do Campus 
Guarulhos, durante o horário de seu funcionamento, e se encerram no dia 18 de outubro 
de 2019, às 16h00. 

 

São elegíveis quaisquer funcionários TAE alocados no Campus Guarulhos da 
Universidade Federal de São Paulo. 

 
Sobre os habilitados a votar 

 
Serão eleitores legalmente habilitados a votar todos os funcionários TAE alocados no 
Campus Guarulhos da Universidade Federal de São Paulo. 

 
Sobre o processo eleitoral 

 
Cada eleitor votará de forma secreta em dois candidatos, um como titular e outro como 
suplente, por meio de sinalização em cédula previamente preparada, em que constarão 
os nomes dos candidatos, a ser depositada em urna lacrada. Os candidatos serão 
eleitos por maioria simples. 
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Data, local e horário das eleições  
A eleição ocorrerá entre os dias 21 a 25 de outubro de 2019, e a urna estará à 
disposição dos eleitores na Secretaria de Apoio ao Docente, do Campus Guarulhos. 

 
Sobre a apuração 

 
A apuração dos votos será realizada publicamente e coordenada por membro designado 
da comissão eleitoral no dia 25 de outubro de 2019, na Secretaria de Apoio ao Docente, 
do Campus Guarulhos, às 14h00.  
 
Das disposições finais 

 
Encerrada a apuração e divulgado o resultado serão tomadas as providências referentes 
aos trâmites legais necessários às designações. Questões pertinentes à eleição não 
abordadas nesse Edital ou no Regimento do Departamento de Filosofia serão 
analisadas e solucionadas pela Comissão Eleitoral. 
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REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DOS 
TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO NA COMISSÃO DE CURSO DO 
CURSO DE FILOSOFIA (LICENCIATURA E BACHARELADO) DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP, CAMPUS GUARULHOS. 

 
 
 
 
 

 

Eu, _________________________________________________________, número 
funcional _______________________, venho por meio deste requerer a inscrição de 
minha candidatura para membro da Comissão de Curso do Curso de Filosofia. 

 

 

Guarulhos, ____ de ___________________ de .  
 
 
 
 

_________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) 


