
EDITAL 01/2022

REABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL PARA COMPOSIÇÃO DO COLEGIADO DO

CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS

Representante da área de Educação

A COMISSÃO ELEITORAL, designada pela COORDENADORA DO COLEGIADO DO CURSO DE

LICENCIATURA EM LETRAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, tendo em vista

o Regimento Geral da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e o Anexo Único da Resolução do

Conselho Acadêmico Nº 008/2009, parágrafo único do artigo 3º do capítulo II, torna público que estão

reabertas as inscrições para recomposição do Colegiado do Curso de Licenciatura em Letras do Centro

de Formação de Professores, mediante as condições contidas neste Edital.

1. Das Disposições Preliminares

1.1 As áreas do conhecimento que integram o currículo do Curso de Licenciatura em Letras e o

número de vagas estão especificadas no Anexo I deste Edital.

1.2 O Regimento Geral da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia está disponível no endereço

https://www.ufrb.edu.br/fisica/documentos/25-regimento-da-ufrb

1.3 O Regimento Interno dos Colegiados dos Cursos de graduação da UFRB (Resolução Nº

008/2009) está disponível no endereço

https://www.ufrb.edu.br/historia/images/Arquivos/resolucao-08-09-conac_COLEGIADO.pdf

2. Das Inscrições

2.1 As inscrições estarão abertas nos dias indicados no cronograma (Anexo II) por formulário on-line,

disponível no link: https://forms.gle/oqwgZuko84Q8vMWf8

2.2 A inscrição para o referido processo eleitoral implica conhecimento e aceitação tácita das

condições estabelecidas neste Edital, do Regimento Geral referido no item 1.2, do Regimento Interno

dos Colegiados de Cursos de Graduação referido no item 1.3 e das demais informações que porventura

venham a ser divulgadas, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

2.3 Para efetivação da inscrição no referido processo eleitoral, objeto deste Edital, o docente deverá

preencher cuidadosamente o formulário de inscrição e enviá-lo;

https://forms.gle/oqwgZuko84Q8vMWf8


2.4 É vedado ao inscrito concorrer a mais de uma área de conhecimento especificada neste Edital.

2.5 Os dados informados neste edital serão de responsabilidade exclusiva do docente inscrito.

3. Dos Requisitos Básicos para a Candidatura

3.1 Ministrar aulas no Curso de Licenciatura em Letras .

3.2 Estar vinculado à Área de Conhecimento que integre o currículo do Curso de Licenciatura em

Letras especificada na inscrição.

3.3 Não ser membro do Colegiado de outros cursos.

3.4 Não estar participando da comissão eleitoral.

4. Da Homologação das Inscrições

4.1 A relação dos inscritos será divulgada por área de conhecimento que integra o currículo do Curso

de Licenciatura em Letras no site do curso (https://www2.ufrb.edu.br/letras/) e por e-mail no dia de

acordo com o cronograma (Anexo II).

5. Da Votação

5.1 Os membros do Colegiado do Curso de Licenciatura em Letras deverão ser eleitos por seus

pares, em votação nominal secreta.

5.2 São habilitados a votar todos os docentes que ministram aulas no Curso de Licenciatura em

Letras.

5.3 Os docentes habilitados votam em um candidato para cada uma das áreas de conhecimento que

integram o currículo do curso.

5.4 No caso de haver apenas um candidato para Representante de Área de Conhecimento que

integra o currículo do curso, este deve ter 50% (cinqüenta por cento) mais 1 (hum) dos votos dos

docentes que comparecerem na votação.

5.5 Quando houver mais candidatos do que vagas, o candidato com maior número de votos será eleito.

5.6 No caso de empate, serão considerados os seguintes critérios para classificação, nesta

ordem:

1.º - O docente mais antigo na instituição.

2.º - O candidato de maior titularidade.

3.º - A pessoa com maior idade.

https://www2.ufrb.edu.br/letras/


5.7 Em caso de não haver inscrições para representação das áreas, será aberto novo pleito para a

escolha da representação da área específica em vacância, sem prejuízo para a eleição do colegiado;

5.8 A votação virtual ocorrerá no dia 09/12/2021 das 8h às 17h, em formulário on-line (Cronograma

Anexo II), em endereço a ser divulgado junto com a homologação das inscrições.

6. Do Resultado

6.1. O resultado da eleição será divulgado por Área de Conhecimento que integra o currículo do

Curso de Licenciatura em Letras.

6.2. O resultado da eleição será enviado por e-mail em data prevista no cronograma (Anexo II).

7. Das Disposições Gerais

7.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

7.2. Este Edital está disponível no site do curso de Letras do Centro de Formação de Professores da

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (https://www2.ufrb.edu.br/letras/).

Amargosa, 02 de março de 2022.

____________________________________________________________________________________

Profa. Dra. Adriana Dalla Vecchia

Presidente da Comissão Eleitoral

____________________________________________________________________________________

Prof. Dr. Ednei Nunes de Oliveira

Membro da Comissão Eleitoral

____________________________________________________________________________________

Profa. Me. Maria da Conceição de Melo Torres

Membro da Comissão Eleitoral

https://www2.ufrb.edu.br/letras/


ANEXO I

Áreas de Conhecimento que integram o currículo do Curso de Licenciatura em Letras e o número de
vagas:

ÁREA DE
CONHECIMEN
TO

NÚMER
O DE
VAGAS

Educação 1

ANEXO II

CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ELEIÇÃO

Divulgação do Edital 02/03/22

Período de inscrições 03 a 06/03/22

Homologação das inscrições 07/03/22

Votação 08/03/22

Divulgação do resultado 09/03/22


