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EDITAL Nº 001/2021

A comissão eleitoral do Colegiado do Curso de Filosofia da UEFS, constituída pela
reunião ordinária do Colegiado de Filosofia, no dia 05/10/2021, e em conformidade com a
Resolução CONSU 039/2011 e Resolução CONSEPE 052/2018, no uso de suas atribuições,
faz saber que estarão abertas inscrições para a composição do cargo de Coordenador e Vice-
coordenador do Colegiado do Curso de Filosofia desta Universidade.

1. Os candidatos à eleição para Coordenador e Vice-coordenador deverão atender aos
seguintes requisitos:

a) Integrar a representação docente no Colegiado, estes indicados pelo Departamento de
Ciências Humanas e Filosofia;

b) Ser docente integrante da carreira do magistério superior.

2. As inscrições serão feitas através do e-mail colfilosofia@uefs.br mediante
entrega dos seguintes documentos:

a) Requerimento de inscrição preenchido;
b) Currículo Lattes dos candidatos;
c) Proposta de trabalho.

3. Serão considerados eleitores:

a) Os docentes do Curso;
b) Os membros do Colegiado;
c) Os servidores alocados no Colegiado;
d) Os alunos regularmente matriculados no semestre 2021.2;

4. A eleição realizar-se-á através da votação eletrônica pelo sistema Helios:

ATIVIDADE DATA HORÁRIO E-MAIL / PLATAFORMA
DIGITAL

Abertura do Edital 18 de outubro de
2021 Até 23h59min Site do Colegiado

de Filosofia

Inscrição de chapas 25/10 até 01 de
novembro de

2021

08h00min - 25/10
até

23h59min - 01/11
colfilosofia@uefs.br

Homologação das
inscrições

03 de novembro de
2021 17h30min Site do Colegiado

de Filosofia

Campanha 04/11 até 15 de
novembro de

2021

Livre Livre

Votação 17/11 até 19 de
novembro
de 2021

08h00min - 17/11
até

19h00min - 19/11

Sistema de Votação
Helios Voting

mailto:colfilosofia@uefs.br
mailto:colfilosofia@uefs.br


Apuração e
Proclamação dos

votos
19 de novembro de

2021 20h00min

Sistema de Votação Helios
Voting -Transmissão via

Google Meet
Homologação do

Resultado
À combinar À combinar Reunião Extraordinária do

Colegiado

5. Os segmentos da comunidade acadêmica participarão da eleição atribuindo - se o peso de 50%
aos votos dos servidores docentes e servidor técnico, que constituirão um único segmento de votação e
50% aos votos dos estudantes matriculados regularmente no semestre 2021.2.

6. Cada eleitor receberá previamente um e-mail com, no mínimo, 48 horas da data da eleição,
contendo o link para acessar a cabine virtual de votação, bem como as credenciais que serão
necessárias para confirmar seu voto.

7. É da responsabilidade do eleitor informar a Comissão Eleitoral, através do endereço eletrônico
colfilosofia@uefs.br, se receberam o e-mail com as credenciais e o link da votação.

8. A votação será liberada automaticamente na plataforma Helios Voting conforme dia e horários
definidos.

9. A apuração dos votos será feita pela Comissão Eleitoral logo após finalizar a votação.

10. Os candidatos, caso desejem, poderão solicitar fiscalização da apuração dos votos junto à
Comissão Eleitoral, pela plataforma Google Meet.

11. O resultado final será divulgado pelos meios oficiais de comunicação desta universidade e
encaminhado à coordenação do Colegiado de Filosofia para as devidas providências.

12. O processo de consulta regulamentado pelo presente edital será acompanhado e coordenado
pela Comissão Eleitoral.

Feira de Santana, 18 de outubro de 2021.

Ângelo Marcio Macedo Gonçalves

Representante docente

Patrick Borges Alves Silva

Representante técnico administrativo

Ramon Cedraz Rios

Representante discente
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