MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

ATO DECISÓRIO Nº 5/2021 - ConCMCC (11.01.11.03)
Nº do Protocolo: 23006.016166/2021-26
Santo André-SP, 23 de agosto de 2021.
O CONSELHO DO CENTRO DE MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO E COGNIÇÃO (ConCMCC)
DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, no uso de suas atribuições e:
CONSIDERANDO o Art. 56 da a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional;
CONSIDERANDO a necessidade de preencher as vacâncias de representantes docentes do
Bacharelado em Ciência da Computação e do Bacharelado em Neurociência resultantes de
número de inscrições inferior ao número de vagas no processo eleitoral de 2021 , regidas pelo
Edital 04/2021 - CMCC, para a composição das coordenações dos respectivos cursos.
DECIDE:
Art. 1º As vagas não preenchidas de representantes docentes do Bacharelado em Ciência da
Computação e do Bacharelado em Neurociência serão ocupadas provisoriamente, na seguinte
ordem:
a) pelos membros titulares da respectiva Coordenação de Curso, do mandato 2019-2021;
b) pelos membros suplentes da respectiva Coordenação de Curso, do mandato 2019-2021;
c) pelos membros titulares e, em seguida, suplentes dos mandatos anteriores das respectivas
Coordenações de Curso, a começar pelos mandatos mais recentes.
Parágrafo único: Será utilizado como critério de desempate o maior tempo no exercício docente
na UFABC.
Art. 2º O mandato dos membros provisórios das coordenações terão duração apenas até a
posse dos novos representantes docentes, indicados de acordo com o Ato Decisório Nº 6/2021
- ConCMCC.
Art. 3º Este Ato Decisório entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da
UFABC e tem validade apenas até a posse dos novos membros.
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