
 

 

 

 

  

 
 

 

Ministério da Educação 

Universidade Federal da Paraíba 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Coordenação do Curso de Tradução 

Edital nº 01/2021 

 

ELEIÇÕES PARA COORDENAÇÃO E VICE-COORDENAÇÃO DO CURSO DE 

TRADUÇÃO 

 

A Comissão Eleitoral, no uso de suas atribuições em conformidade com as deliberações da última 

reunião de Colegiado do Curso de Tradução, realizada em 03/03/2021, convoca docentes, 

funcionários/as lotados/as no Departamento de Mediações Interculturais (DMI), e discentes 

regularmente matriculados/as no Curso de Tradução, bem como os docentes de outros 

departamentos que ministram disciplinas obrigatórias do curso neste período letivo, para a eleição 

da Coordenação e Vice-Coordenação do Curso, em conformidade com as normas abaixo: 

 

1. DA INSCRIÇÃO DE CANDIDATURAS: 

1.1 Poderão inscrever-se para concorrer aos cargos de Coordenador/a e Vice-Coordenador/a do 

Curso de Tradução docentes lotados/as no DMI, em exercício das suas atividades docentes; 

1.2 A inscrição dos/as candidatos/as será realizada através de ficha de inscrição (Anexo I) enviada 

para o e-mail da Coordenação de Tradução – ctrad@cchla.ufpb.br. Anexo ao requerimento, 

apresentar-se-á uma imagem de rosto do candidato ou uma arte visual que represente a 

candidatura ou duas imagens: uma de rosto do candidato e uma de rosto do seu vice. Os 

arquivos devem ter aproximadamente 190 píxeis de largura x 260 píxeis de altura no formato 

PNG. 

 

2. DOS PRAZOS: 

Inscrições das chapas 

Data: 16 e 17/03/2021. 

Horário: 00:00 às 23:59. 

Local: ctrad@cchla.ufpb.br  

 

Homologação das Chapas 

Data: 18/03/2021 

Horário: 10:00. 

Local: www.cchla.ufpb.br/ctrad  
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Recursos à homologação 

Data: 19/03/2021. 

Horário: 00:00 às 23:59. 

Local: ctrad@cchla.ufpb.br  

 

Divulgação dos resultados dos recursos 

Data: 22/03/2021. 

Horário: 10:00 

Local: www.cchla.ufpb.br/ctrad  

 

VOTAÇÃO 

Data: 23/03/2021. 

Horário: 08:00 às 17:00. 

Local: https://sigeleicao.ufpb.br/sigeleicao/  

 

Apuração dos Votos 

Data: 23/03/2021. 

Horário: 18:00 

Local: https://sigeleicao.ufpb.br/sigeleicao/ 

 

Divulgação do resultado final 

Data: 23/03/2021. 

Horário: 19:00 

Local: www.cchla.ufpb.br/ctrad  

 

3. DA CONSULTA ELEITORAL: 

3.1 São eleitores os/as docentes, os/as funcionários/as que atuam no Departamento de Mediações 

Interculturais (DMI), e discentes regularmente matriculados/as no Curso de Tradução, bem 

como os docentes de outros departamentos que ministram disciplinas obrigatórias do curso neste 

período letivo; 

3.2 A votação ocorrerá através do site https://sigeleicao.ufpb.br/sigeleicao/; 

3.3 A votação dar-se-á pela modalidade de voto secreto, assegurada a participação dos três 

segmentos (corpo docente, corpo discente, servidores técnico-administrativos); 

3.4 Será considerada eleita a chapa que obtiver a maioria simples no total dos votos válidos 

computados. 
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Parágrafo único: Caso haja apenas uma chapa inscrita, fica dispensada a necessidade da consulta 

eleitoral, devendo a mesma ser homologada pelo colegiado do curso por ocasião da apresentação do 

relatório final da comissão eleitoral. 

Casos omissos serão resolvidos pela comissão eleitoral. 

 

 

A Comissão Eleitoral 

 

Ana Cristina Bezerril Cardoso (presidente, docente) 

Renata Chaves Freire Falcão (TAE) 

Mariana de Andrade Barbosa (discente) 

Silvia Renata Ribeiro (suplente, docente) 

 

 

 

João Pessoa, 15 de março de 2021 
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ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO (A) CANDITATO (A) A COORDENADOR (A) E  

VICE-COORDENADOR (A) DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM TRADUÇÃO 

 

 

 

Canditado (a) a Coordenador (a) 

 

Nome:__________________________________________________________________ 

SIAPE: ______________________ Tempo de docência na UFPB: __________________ 

Maior formação acadêmica:__________________________________________________ 

 

Canditado (a) a Vice-coordenador (a) 

 

Nome: __________________________________________________________________ 

SIAPE: ______________________ Tempo de docência na UFPB:___________________ 

Maior formação acadêmica:__________________________________________________ 

 

(   ) Afirmamos que as informações prestadas são verdadeiras. 

(   ) Declaramos conhecer o regulamento que rege este processo eleitoral. 

 

 

João Pessoa, _____ de ______________ de 2021. 

 

 

 

 

______________________                                                    ______________________ 

        Coordenador (a)                                                                   Vice-coordenador (a) 


