
 

Rua Anfilófio de Carvalho, 29/3º andar   20030-060 - Rio de Janeiro - RJ -   
Tel:+55-21-3907-8100       Fax:+55-21-3907-8101   Email: abc@abc.org.br 

Rio de Janeiro, 1º de abril de 2016 

PR-40/2016 

 

Aos Membros Titulares da ABC 

 

A Comissão de Seleção da Academia Brasileira de Ciências exerce importante papel na eleição 

de novos acadêmicos anualmente. Sua estrutura e suas funções estão explicitadas no Estatuto 

da ABC, do qual eu extraio um pequeno trecho: 

 

Art. 26 - Compete à Comissão de Seleção: 

a) aprovar o modelo dos formulários de apresentação de candidatos a Membros 

Titulares e Correspondentes; 

b) aprovar o número de vagas de Membros Titulares a preencher em cada ano; 

c) examinar o currículo dos candidatos e a avaliação dos Membros Titulares de cada 

área especializada e discutir o parecer dos relatores de cada uma dessas áreas; 

d) preparar a cédula de votação para a eleição de novos Membros Titulares, 

escolhendo dois candidatos por vaga, e de novos Membros Correspondentes, 

indicando os candidatos que, a seu critério, preencham as condições estabelecidas no 

artigo 7º. 

A Comissão é constituída pelo Presidente da ABC, que a preside, e por mais 12 (doze) 

Membros Titulares, eleitos pela Assembléia Geral com mandato de 3 (três) anos. A cada ano é 

promovida a renovação de 1/3 da Comissão de Seleção. 

Em maio de 2016 terminará o 1º mandato dos seguintes acadêmicos: 

Sérgio Teixeira Ferreira (Ciências Biomédicas) 

Walter Araujo Zin (Ciências Biomédicas) 

Wanderley Guilherme dos Santos (Ciências Sociais)  

E terminará o 2º mandato do seguinte acadêmico:  

Welington Celso de Melo (Ciências Matemáticas) 

No período de 1 de abril a 2 de maio de 2016, a Secretaria da ABC (secretaria@abc.org.br) 

receberá a inscrição de Membros Titulares das áreas de conhecimento acima referidas, que 

desejem concorrer à eleição dos novos Membros da Comissão de Seleção, com mandato no 

triênio 2016/2019. 

Encerrando o período de inscrição, a cédula eleitoral será disponibilizada a todos os eleitores e 

será convocada a Assembléia Geral para essa eleição no dia 6 de junho de 2016. 

Esperamos contar com a colaboração dos colegas para o sucesso dessa eleição. 

Cordialmente, 

 
Jacob Palis 

Presidente 
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