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RESOLUÇÃO Nº 03 DE 28 DE ABRIL DE 2021 
 
 

Dispõe sobre a votação para a composição da lista 
tríplice de nomes para a escolha de Reitor e Vice-
Reitor do Centro Universitário de Adamantina, para 
vigência de 01-7-2021 a 30-6-2025. 

 
 
 
O Conselho Universitário do Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI, 
reunido em Sessão de 28 de abril de 2021, com fundamento no art. 5º da Lei 
Complementar Municipal nº 274, de 25 de maio de 2017; 
 
CONSIDERANDO que compete ao Conselho Universitário, nos termos do art. 
5º, §1º da Lei Complementar Municipal nº 274/2017, a elaboração da lista 
tríplice a ser encaminhada ao Prefeito do Município; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de democratizar o processo de escolha de 
candidatos à Reitoria do Centro Universitário de Adamantina, abrindo a todos 
que preencham os requisitos estabelecidos na Lei Complementar nº 274/2017 
a oportunidade de pleitear os cargos de Reitor e Vice-Reitor para o próximo 
mandato (de 01/07/2021 a 30/06/2025); 
 
CONSIDERANDO a importância de o Conselho Universitário conhecer o 
projeto de gestão administrativa e acadêmica dos candidatos a Reitoria do 
Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI, para a elaboração da lista 
tríplice; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1°. Os candidatos a Reitor e Vice-Reitor do Centro Universitário de 
Adamantina – UNIFAI, para o mandato que se iniciará em 01 de julho de 2021 
e terminará em 30 de junho de 2025, professores doutores concursados, com, 
no mínimo, 05 (cinco) anos de docência nesta Instituição de Ensino Superior na 
data base de 01 de julho de 2021, deverão, em dupla, elaborar projeto de 
gestão administrativa e acadêmica da Instituição, considerando a realidade 
atual e a projeção do Centro Universitário. 
 
Parágrafo único. O pleito para os cargos de Reitor e Vice-Reitor da UNIFAI 
deve ser realizado em conjunto, mediante projeto comum apresentado pelos 
interessados. 
 
Art. 2°. Os candidatos deverão protocolar até às 16h do dia 21 de maio de 
2021, no endereço protocolo@fai.com.br, o arquivo (em formato PDF) do 
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projeto de gestão da UNIFAI, apresentando informações que demonstrem 
conhecimento da realidade atual da Instituição, bem como propostas para a 
efetiva projeção do Centro Universitário no decorrer do mandato e os 
respectivos currículos lattes atualizados. 
 
§1°. Recebidos os projetos, com identificação dos candidatos aos cargos de 
Reitor e Vice-Reitor da UNIFAI, a documentação será enviada para apreciação 
do Conselho Universitário, que se reunirá para discutir as propostas dos 
candidatos à Reitoria. 
 
§2°. O Conselho Universitário, caso entenda necessário arguir os candidatos 
que apresentaram projeto para Reitoria do Centro Universitário, formalizará 
convocação, comunicando pessoalmente os interessados sobre local, data e 
horário. 
 
Art. 3º. O Conselho Universitário se reunirá no dia 28 de maio de 2021, às 9:00 
horas, na sala 05 do campus I, para a elaboração da lista tríplice, através de 
voto individual e secreto de seus membros, nas chapas de Reitor e Vice-Reitor, 
previamente inscritas. 
 
§1º.  A votação será única, gerando a lista tríplice de acordo com a quantidade 
de votos recebidos pelos interessados. 
 
§2º. Cada membro deverá eleger apenas uma chapa, sob pena de nulidade do 
voto. 
 
§3º. Votos em branco não serão computados. 
 
Art. 4º. Caso o número de candidatos que apresentem o projeto de gestão, nos 
termos do artigo 2º da presente Resolução, seja inferior de 3 (três), o Conselho 
Universitário, imediatamente após a votação de que trata o artigo 3º, em nova 
votação à parte, elegerá, mediante voto individual e secreto de seus membros, 
dentre os professores doutores concursados, com, no mínimo, 05 (cinco) anos 
de docência nesta Instituição de Ensino Superior na data base mencionada no 
artigo 1º, os demais nomes necessários para completar a lista tríplice. 
 
§1º. A votação de que trata o caput deste artigo será única e o membro do 
Conselho Universitário deverá indicar os nomes relacionando-os com os cargos 
(Reitor e Vice-Reitor). 
 
§2º. Os mais votados completarão a lista tríplice, mas, em qualquer caso, 
ficarão, na ordem de votação, abaixo da colocação daqueles que apresentaram 
o projeto de gestão e se submeterem ostensivamente a votação prevista no 
artigo 3º. 
 
§3º. A lista tríplice será encaminhada ao Prefeito do Município no dia 31 de 
maio de 2021, com a Ata contendo todas as informações que precederam a 



 
      CREDENCIADO NOS TERMOS DA PORTARIA CEE Nº 235, DE 13-7-2016 - AUTARQUIA MUNICIPAL  

 

eleição e, em anexo, os projetos apresentados pelos interessados, 
acompanhados com os respectivos currículos lattes. 
 
Art. 5º. Cópia da presente Resolução deverá ser encaminhada no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após sua aprovação, a cada professor 
doutor concursado na UNIFAI com, no mínimo, 05 (cinco) anos de docência na 
Instituição de acordo com a data base mencionada no artigo 1º. 
 
Parágrafo único. Os candidatos interessados deverão solicitar à Reitoria da 
UNIFAI, até o dia 06 de maio, as informações necessárias à elaboração do 
projeto de gestão de que trata a presente Resolução.  As informações 
solicitadas serão expedidas pela Reitoria até o dia 13 de maio.  
 
Art. 6º. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação revogando-
se as disposições em contrário. 

 
Adamantina, 28 de abril de 2021 

 
 
 
 

Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva 
Reitor / Presidente do Conselho Universitário 

  
 
 
 
 
CONSELHEIROS: 
 
Alexandre Rodrigues Simões 
Alexandre Teixeira de Souza 
Dalva Pazzini Grion  
Delcio Cardim  
Eduardo Ribeiro Ferracini 
Fábio Alexandre Guimarães Botteon 
Igor Terraz Pinto  
Jean Cardoso de Moura  
  

João Lopes de Oliveira  
Luiz Octávio Amarins Cianca 
Marceli Moço Silva 
Marcos Roberto Fratini 
Miguel Ângelo de Marchi  
Rita de Cássia Siqueira  
Simone Leite Andrade  
Vagner Amado Belo de Oliveira  
 

 


