
 

Convocação para o Processo Eleitoral 2022 com vistas à eleição da Diretoria Executiva e metade do 
Conselho Deliberativo da ABMEC 

 
São Paulo, 05 de setembro de 2022. 

 
Prezados Associados, 
 
A Comissão Eleitoral, designada pelo Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Métodos Computacionais em 
Engenharia (ABMEC), vem convocar os associados para o Processo Eleitoral 2022, por meio do qual serão eleitas a Diretoria 
Executiva (composta de um Presidente, um Vice-Presidente, um Tesoureiro, um 1º Secretário e um 2º Secretário) e metade do 
Conselho Deliberativo (cinco titulares e seus suplentes). Conforme Estatuto, a Diretoria terá um mandato de dois anos (de 
01/01/2023 a 31/12/2024), e os conselheiros de quatro anos (de 01/01/2023 a 31/12/2026). Poderão participar das eleições, 
votando e se candidatando, todos os sócios efetivos que estiverem quites com a ABMEC até o dia 30/09/20221.  

As candidaturas para a Diretoria Executiva se dão por meio de chapas, que devem ser apresentadas a esta Comissão (por e-
mail a campello@usp.br, smcm@lncc.br e adriano@nacad.ufrj.br) por dez sócios efetivos ou por indicação do Conselho 
Deliberativo. A chapa eleita será aquela que obtiver a maioria simples dos votos válidos. As candidaturas para o Conselho 
Deliberativo, por sua vez, são individuais, e devem ser apresentadas a esta comissão (também por e-mail a campello@usp.br, 
smcm@lncc.br e adriano@nacad.ufrj.br) diretamente pelos interessados. As vagas para o Conselho serão preenchidas pelos 
cinco candidatos mais votados, ficando os seguintes (no máximo cinco) como suplentes.  

A votação será realizada eletronicamente, por meio de sistema específico disponibilizado no sítio da ABMEC, acessível na área 
do associado. O sistema é totalmente criptografado e cumpre todas as exigências do Estatuto. Os sócios efetivos aptos para 
votação receberão por e-mail, com pelo dez dias de antecedência à votação, as informações relativas ao sistema de votação. 
O cronograma do Processo Eleitoral 2022 é o seguinte: 

Cronograma do Processo Eleitoral 2022 

Etapa Data 

Inscrição de candidaturas (por e-mail) 12/09/2022 a 07/10/2022 

Envio, por e-mail, das informações relativas ao sistema de votação 
eletrônica aos associados aptos para votação 

26/10/2022 a 28/10/2022 

Solicitação de reenvio do e-mail com as informações relativas ao sistema de 
votação, pelos associados que tenham eventualmente perdido o e-mail 
anterior ou que por algum motivo não o tenham recebido 

03/11/2022 a 04/11/2022 

Votação eletrônica 08/11/2022 a 11/11/2022 

Apuração e divulgação do resultado 14/11/2022 

Homologação do resultado (na AGO da ABMEC durante o CILAMCE-2022) 22/11/2022 

Posse dos eleitos 01/01/2023 

 
A homologação do resultado se dará na Assembleia Geral Ordinária (AGO) da ABMEC, a se realizar durante o XLIII Congresso 
Ibero-Latino-Americano de Métodos Computacionais em Engenharia (CILAMCE-2022), que acontecerá de 21 a 25 de novembro 
de 2022, em Foz do Iguaçu/PR. A posse dos eleitos se dará em 01/01/2023. 

A Comissão Eleitoral conclama a participação de todos neste processo. 

Atenciosamente, 

Comissão Eleitoral 

                                            
Profa. Dra. Sandra M. C. Malta (LNCC)   Prof. Dr. Adriano M. A. Cortes (UFRJ) 

 
 

 
Prof. Dr. Eduardo M. B. Campello (USP) – Presidente 

                                                 
1 Os sócios que não estiverem quites serão contatados por e-mail pela Secretaria da ABMEC, com instruções para regularização de sua situação. 
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