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Ao chefe de Gabinete do campus Poços de Caldas
Simone Borges Machado

Prezada,  

Que este encontre todos em saúde e paz!

Com o objetivo de esclarecer e sanar dúvidas sobre o processo de composição da Comissão
Eleitoral  Local (CEL) do campus Poços de Caldas, em resposta aos questionamentos e dúvidas
apresentadas  por  e-mail,  webconferência  e,  ao  telefone,  perante  a  presidência  da  Comissão
Preparatória do Processo Eleitoral, esclareço os seguintes pontos:

1.  Sobre  o  período  de  inscrições  e  homologação  de  candidatos  docentes  e  técnicos
administrativos para compor a CEL:

1.1. O período de inscrições de candidatos docentes e técnicos administrativos para compor a CEL
ocorreu nos dias 1° e 02 de fevereiro de 2018, das 7h30-10h30; 13h00-16h30.

1.2  Após  este  período  as  inscrições  foram  encerradas  e  a  lista  dos  candidatos  inscritos  e
homologados foram encaminhidas para publicação no dia 05/02.

1.3 A lista dos candidatos docentes e técnicos administrativos com inscrição no prazo e homologada
pela CPPE foi a seguinte:

Docentes inscritos:
1.Thiago de Sousa Santos
Técnicos administrativos inscritos:
1.Adriana Aparecida Marques
2.Verônica Vassalo Teixeira
3. Lucineia de Souza Oliveira

2. Sobre a indicação dos membros docentes e técnicos administrativos pelo Diretor Geral

2.1 Reza o item 5.4 do Edital CPPE n° 02/2018:

5.4 Caso a Comissão Eleitoral  Local  não atinja a sua totalidade por  ausência  de
candidatos (3 titulares e 3 suplentes discentes), a direção-geral do campus nomeará os
representantes para completá-la.
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2.2 Assim sendo, enviamos e-mail  ao gabinete no dia 05/02/2018 solicitando a nomeação de 2
docentes titulares e 3 docentes suplentes, bem como a nomeação de mais 3 técnicos administrativos
suplentes.

2.3 Logo, as fichas de inscrição recebidas após o prazo não foram homologadas, nem consideradas
para o processo eleitoral para compor a CEL.

3. Procedimento a ser realizado pelo campus segundo decisão da CPPE:

3.1. A CPPE, reunida no dia 06/02/2018, por webconferência, realizou a seguinte deliberação:

3.2 São considerados membros titulares: o docente inscrito Thiago de Sousa Santos e os técnicos
administrativos  Adriana  Aparecida  Marques,  Verônica  Vassalo  Teixeira  e  Lucineia  de  Souza
Oliveira.

3.3.  Por  conseguinte,  os  demais  docentes  inscritos  e  com  inscrição  não  homologada  (Lorena
Temponi Boechat, Fernando Araújo de O. Sobrinho, Diógenes Simão Rodavalho, Karin Verônica
Freitas Grillo, Isabel Ribeiro do Valle Lume) deverão ser indicados pelo Diretor Geral na seguinte
proporção: 2 docentes titulares e 3 docentes suplentes. Caso o docente Thiago de Sousa Santos
decida por livre iniciativa o desejo de ser suplente, qualquer um dos outros membros poderão ser
indicados como titulares.

3.4  Os  demais  membros  técnicos  administrativos  inscritos  e  com  inscrição  não  homologada
(Berenice M.R.  Santoro,  Maria  Regina Fernandes  da Silva,  Rafael  Martins  Neves)  deverão ser
indicados pelo Diretor Geral como suplentes, salvo manifestação e desejo de Adriana Aparecida
Marques, Verônica Vassalo Teixeira e Lucineia de Souza Oliveira de comporem a CEL.

3.5 Recomendamos que o Diretor Geral convoque junto a este gabinete os docentes com inscrições
não homologadas, esclareça os motivos da não homologação e proceda reunião com os docentes e
técnicos  administrativos  elencados  nos  itens  3.2,  3.3  e  3.4,  de  modo  a  indicar  os  titulares  e
suplentes. 

3.6 A indicação deverá ser realizada até o dia 09/02/2018. Lembro que neste mesmo dia ocorre a
primeira reunião da CEL do campus para eleição de seu Presidente, Vice e Secretário, além da
indicação dos membros que irão compor a Comissão Eleitoral Central (CEC)

Estamos à disposição do campus e deste gabinete para esclarecer quaisquer dúvidas, 

Com os cordiais votos de estima e consideração, 
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