Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
Comissão Eleitoral - Eleições 2015
Segunda Circular aos Sócios
Aos Sócios da SBPC
A Comissão Eleitoral 2015 apresenta aos associados da SBPC as indicações do Conselho para
concorrer aos cargos de Diretoria para o biênio 2015-2017 e à renovação de parte do Conselho para
o quadriênio 2015-2019, de acordo com os termos e cronograma estabelecidos na 1ª. Circular aos
Sócios, divulgada em 04/MAR/2015, disponível em www.sbpcnet.org.br/site/eleicoes2015.
Outra maneira de indicação de candidatos está descrita no final de cada um dos itens abaixo.
Cargos em disputa:
a) DIRETORIA (lista proveniente de indicação do CONSELHO da SBPC):
 Presidente
 Vice-Presidentes
(2 vagas)

 Secretário-Geral
 Secretários
(3 vagas)

 1o Tesoureiro
 2o Tesoureiro

Helena B. Nader
Ildeu
de
Castro
Moreira
e
Vanderlan da Silva Bolzani
Claudia Masini D'avila Levy
Adalberto Luis Val, Ana Maria
Bonetti, Edna Maria Ramos de
Castro, Jaime Martins Santana,
Maíra Baumgarten e Paulo Roberto
Petersen Hofmann
Walter Colli
José Antonio Aleixo da Silva

Como já divulgado na 1ª. Circular, grupos de 100 sócios ativos poderão indicar nomes para
qualquer um dos cargos da Diretoria. Os nomes propostos poderão ser enviados para a Comissão
Eleitoral da SBPC, em documento contendo a assinatura de pelo menos 20 sócios ativos. Esses
nomes serão disponibilizados na página da SBPC, após o que outros sócios ativos poderão apoiá-los
usando seu login e senha individuais. Aqueles candidatos que alcançarem o número mínimo de 100
apoios até o dia 7 de maio terão seus nomes colocados na cédula juntamente com os dos
candidatos indicados pelo Conselho.
b) CONSELHO – (lista de candidatos, proveniente de indicação do CONSELHO da SBPC, que já
aceitaram).

Área A (AC, AP, AM, MA, PA, RO, RR e TO - 1 vaga) - Margarida Aquino (AC) e Hiroshi Noda
(AM).
Área B (AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN e SE - 2 vagas) - Caio Mário Castro de Castilho (BA), Manoel
Barral Neto (BA) e Maria do Carmo Figueiredo Soares (PE).
Área C (DF, GO, MG e MT - 3 vagas) - Eduardo Mortimer (MG), Fernanda Antonia da Fonseca
Sobral (DF) e Laila Salmen Espindola Darvenne (DF).

Área D (ES e RJ - 3 vagas) - Adalberto Moreira Cardoso (RJ), Ana Tereza Ribeiro de Vasconcelos
(RJ), Carlos Médicis Morel (RJ), João Ramos Torres de Mello Neto (RJ), Laércio Ferracioli (ES) e
Luciano Rezende Moreira (RJ).
Área E (SP - 3 vagas) - Gilberto Câmara, Glaucius Oliva, Marcos Silveira Buckeridge, Regina
Pekelmann Markus e Rubens Belfort Mattos Junior.
Área F (MS,PR,SC, RS - 1 vaga) - Fernando Claudio Zawislak (RS), Sonia Maria Guimarães (RS)
e Zelinda Maria Hirano (SC).
Grupos de 40 sócios ativos poderão indicar nomes para as vagas do Conselho (ver 1ª. Circular), a
partir de apresentação inicial de pelo menos 10 sócios ativos. Esses nomes serão disponibilizados na
página da SBPC, após o que outros sócios ativos poderão apoiá-los usando seu login e senha
individuais. Aqueles candidatos que alcançarem o número mínimo de 40 apoios até o dia 7 de maio
terão seus nomes colocados na cédula juntamente com os dos candidatos indicados pelo Conselho.
A nominata dos Conselheiros com mandato em curso está disponível na página:
www.sbpcnet.org.br.
c) SECRETARIAS REGIONAIS:
Para esta eleição serão colocados em disputa os cargos de Secretários Regionais e Secretários
Adjuntos. A lista final será divulgada no site até o dia 24 de abril, uma vez que nesta data nem
todos os indicados se manifestaram sobre a aceitação ou não em concorrer. Grupos de 10 sócios
ativos poderão indicar nomes para as vagas colocadas em votação para as Secretarias Regionais até
o dia 7 de maio. Os nomes enviados para a Comissão Eleitoral serão colocados na cédula
juntamente com os dos candidatos indicados pelo Conselho. Por estarem exercendo seu segundo
mandato consecutivo, não poderão ser reeleitos os atuais Secretários Regionais da Bahia, Maranhão,
Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul.

Informações adicionais:
 o Calendário Geral das eleições SBPC 2015 poderá ser encontrado no Anexo.
 o teor da presente circular e a atualização de informações sobre o processo eleitoral serão
divulgados pelo Jornal da Ciência (impresso e eletrônico) e estarão disponíveis na página
http://www.sbpcnet.org.br onde também poderão ser consultados o Estatuto e o Regimento
Geral da SBPC;
 pedidos de outras informações e/ou esclarecimentos, bem como envio de sugestões e/ou
críticas, deverão ser feitos exclusivamente por escrito à presidente da Comissão Eleitoral,
pelo e-mail abaixo.
Comissão Eleitoral
E-mail: comissaoeleitoral2015@sbpcnet.org.br,
Fax: 11-3355-2145
Rua Maria Antônia, 294 - 4º andar - 01222-010 São Paulo, SP
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Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
Comissão Eleitoral – Eleições 2015
Calendário Geral
1ª Reunião (presencial) da Comissão Eleitoral
1ª Circular da Comissão Eleitoral aos sócios da SBPC com anúncio das regras e prazos para
as Eleições de 2015.
2ª Reunião da Comissão Eleitoral (online) para divulgação da 2ª Circular aos sócios da
SBPC solicitando apresentação de candidaturas aos cargos da Diretoria, Conselho
e Secretários Regionais. Essa circular conterá os candidatos já definidos pelo Conselho.
Lista dos indicados aos cargos de Secretários Regionais e Secretários Adjuntos.
Prazo limite para recebimento de candidaturas apresentadas pelos sócios ativos.
 Divulgação na internet das cédulas eleitorais com lista de nomes dos candidatos
a cargos da Diretoria, membros do Conselho e Secretários Regionais




Espaço no site eleitoral para apresentação e mensagens de candidatos.
Prazo limite para recebimento pela Comissão Eleitoral de eventuais recursos sobre
candidaturas


 Definição da lista final de candidatos.
Início da votação com a liberação de senhas para os sócios ativos.
Prazo final para que sócios antigos possam regularizar o pagamento de anuidades e solicitar
senha para votação eletrônica.
Data final de votação.
3ª Reunião (presencial) da Comissão Eleitoral para apuração dos votos e anúncio dos
candidatos eleitos.
Posse dos eleitos da Diretoria, do Conselho e das Secretarias Regionais, na 67ª Reunião
Anual, em São Carlos, SP.

Comissão Eleitoral 2015: Letícia Veras Costa Lotufo (USP) - presidente; Etelvino José Henriques Bechara (USP);
Lisbeth Kaiserlian Cordani (USP); Lucile Maria Floeter Winter (USP); Maria Teresa Riggio
de Lima Landman (Unifesp); Marilia de Arruda Cardoso Smith (Unifesp).

