
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

CENTRO DE ENGENHARIAS 

À Comissão Eleitoral instituída em reunião de Colegiado do Curso de Engenharia de Produção, em 

22/02/2017 

Solicitação de Impugnação 

Eu, professor Leonardo Rosa Rohde, SIAPE 1698586, lotado no Centro de Engenharias, 

professor do colegiado do Curso de Engenharia de Produção nesta Universidade, venho solicitar à 

comissão eleitoral a impugnação de candidatura do professor Gilson Simões Porciúncula 

homologada por esta comissão no dia 07/03/2017. O recurso se dá em primeira instância conforme 

capítulo 8, item c, do EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONSULTA DO COORDENADOR E 

COORDENADOR AJUNTO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DO CENG. A impugnação se 

justifica nos fatos descritos: 

1) O Curso de Engenharia de Produção está lotado no Centro de Engenharias e, portanto,  sujeito à 

seu regimento interno. O próprio edital eleitoral em seu primeiro parágrafo salienta: “A consulta 

se realizará de acordo com as normas vigentes a partir da aprovação do Regimento do CEng no 

COCEPE”. 

2) O artigo 19º, inciso primeiro do Regimento do Centro de Engenharia assim estabelece: 

Art. 19 – Compõem os Colegiados dos Cursos de Graduação: 

 I – Coordenador;  

II – Coordenador-adjunto;  

III – docentes representantes das áreas básica, profissionalizante e específica, determinadas 

de acordo com prescrito no Anexo 1 e mantida, aproximadamente, as proporções de 30%, 15% e 

55%, respectivamente; IV – representação discente.  

§ 1o – o Colegiado será dirigido por um Coordenador, assessorado por um Coordenador-adjunto, 

ambos com mandato de dois anos, eleitos por consulta à comunidade do curso, homologados pelo 

Conselho do Centro e nomeados pelo Reitor. 

Assim, o artigo 19 do Regimento do Centro de Engenharias não apenas considera o Coordenador 

Adjunto como membro obrigatório de um colegiado, como seu inciso primeiro estabelece que a 

eleição é necessária a para os dois cargos (ambos devem ser eleitos). Posto isso, não poderia a 

comissão eleitoral homologar candidatura sem indicação de coordenador adjunto. Considerando que 

a comissão eleitoral deve atender o regimento do Centro de Engenharias, solicito a impugnação da 

candidatura supramencionada. 

Minhas melhores estimas à comissão eleitoral,  

Pelotas, 08 de Março de 2017. 

 

_________________________ 

Leonardo Rosa Rohde 


