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EDITAL INTERNO Nº 01/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019  
UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA  

CONSULTA PÚBLICA  
 
A Unidade Acadêmica de Serra Talhada – UAST da Universidade Federal Rural de Pernambuco – 

UFRPE torna público o edital que define as normas e procedimentos para a consulta pública junto à 

comunidade acadêmica para a escolha dos nomes que denominarão os espaços físicos da UFRPE/UAST. 

As etapas do processo de consulta e denominação dos espaços físicos da UFRPE/UAST, estarão 

distribuídas em 03 etapas: coleta de sugestões de nomes; enquete virtual e submissão à apreciação pelo 

Conselho Técnico Administrativo – CTA da Unidade. Segue abaixo o detalhamento das fases e seus 

respectivos prazos. 

 

1. 1ª ETAPA – COLETA VIRTUAL DE SUGESTÕES DE NOMES E AVALIAÇÃO 
 

1.1 Será disponibilizado um formulário eletrônico na página da UFRPE/UAST: www.uast.ufrpe.br/br 

para a coleta de sugestões de nomes para a denominação dos seguintes espaços físicos da 

Unidade: Bloco A; Bloco B; Bloco C; Bloco D; Bloco E; Bloco F; Bloco G; Bloco H; Laboratório de 

Química; Casa 1; Casa 2; Bloco de Sala de Aulas 01; Bloco de Sala de Aulas 02; Almoxarifado; 

Garagem; Bloco Administrativo; Cantina; Restaurante Universitário; Bloco de Professores 1; Bloco 

de Professores 2; Bloco de Laboratórios 1; Bloco de Laboratórios 2; Auditório (Prédio Novo da 

Biblioteca); Casa do Estudante Feminina; Casa do Estudante Masculina; Galpão de Hidráulica e 

Fábrica de Ração. 

 
1.2 Poderão participar desta etapa a comunidade acadêmica e externa. 

 
1.3 Após a coleta, acontecerá a apuração e os nomes sugeridos serão avaliados pela comissão. 

 
1.4 A Comissão irá avaliar os nomes sugeridos na primeira etapa do processo de acordo com a lei n° 

12.781, de 10 de janeiro de 2013, que rege sobre denominação de espaços públicos. Após a 

avaliação, acontecerá a divulgação dos nomes sugeridos nessa etapa, conforme cronograma. 

 

http://www.uast.ufrpe.br/br
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2. 2ª ETAPA – ENQUETE VIRTUAL 
 

2.1 Poderão ser indicados nomes em consonância com os seguintes critérios: 

2.1.1 Pessoas: ser um(a) brasileiro(a) de notável saber em áreas do conhecimento que estejam 

relacionadas aos cursos oferecidos pela Unidade Acadêmica de Serra Talhada. É necessária que 

a indicação esteja de acordo com a Lei Federal n.º 6.454/77 (alterada pela Lei n.º 12.781/13) 

que dispõe sobre a denominação de logradouros, obras, serviços e monumentos públicos, 

segundo a qual não é permitido conferir nomes de indivíduos em vida ou que tenham 

celebrado defesa ou exploração de mão de obra escrava a bem público em todo território 

nacional; 

 
2.1.2 Aspectos do sertão pernambucano: fauna e flora da caatinga; rios, montanhas, serras, vales, 

entre outros aspectos geográficos ligados à região; danças, arte e cultura. 

 
2.2 Será disponibilizado ao público em geral uma enquete na página da Unidade Acadêmica de Serra 

Talhada (www.uast.ufrpe.br/br), objetivando a ampla participação da comunidade acadêmica e 

externa dos 30 primeiros nomes mais sugeridos para cada espaço na etapa anterior, que 

denominarão em definitivo os espaços físicos da Unidade de acordo com o item 1.1 deste edital. 

 
2.3 A Unidade dispõe hoje de 27 (vinte e sete) prédios construídos e sem identificação. Os prédios da 

quadra poliesportiva, da biblioteca e de um dos blocos de sala de aula não participam da lista em 

decorrência de já possuírem seus nomes escolhidos pela comunidade da UAST. Ficarão na reserva 3 

(três) nomes para os próximos prédios a serem construídos na Unidade. 

 
2.4 Após a coleta do resultado da enquete, acontecerá a apuração e divulgação do resultado desta 

etapa, conforme cronograma.  

 

3. 3ª ETAPA – RESULTADO FINAL 
 

3.1 Na reunião da Comissão deste edital, subsequente à apuração do resultado da 2ª etapa, será 

apreciado e deliberado sobre os nomes sugeridos e escolhidos pela comunidade acadêmica e 

externa, alocando os mesmos aos prédios do campus, reservando 3 (três) destes nomes para 

espaços vindouros. 

http://www.uast.ufrpe.br/br
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3.2 Ao final, a comissão abrirá processo e encaminhará para a apreciação do Conselho Técnico 

Administrativo (CTA) da Unidade. O Conselho encaminhará o mesmo para a Administração Superior 

da UFRPE para que sejam tomadas as providências relacionadas à identificação dos prédios.  

 
3.3 Após a abertura do processo, será divulgado no site www.uast.ufrpe.br/br o resultado final: os 

nomes dos espaços físicos da Unidade Acadêmica de Serra Talhada. 

 

4. DOS CASOS OMISSOS 
 

4.1 Os casos omissos e as situações não previstas neste edital serão resolvidos pela Direção Geral e 

Acadêmica da Unidade Acadêmica de Serra Talhada – UAST, juntamente com a Comissão deste 

edital. 

 

5. DOS CONTATOS E INFORMAÇÕES 

 
5.1 Para maiores informações, entrar em contato com a Direção Geral e Acadêmica da UFRPE/UAST 

pelo telefone/e-mail: (87) 3929-3040 / secretaria.uast@ufrpe.br, ou com a Seção de Eventos pelo 

telefone/e-mail: (87) 3929-3301 / cerimonial.uast@ufrpe.br. 

 

6. DO CRONOGRAMA 
 

DATA Horário Evento 

11/11 Segunda-feira 15h Início coleta sugestões de nomes 

21/11 Quinta-Feira 23h Término coleta sugestões de nomes 

22/11 Sexta-feira - Avaliação dos nomes sugeridos na 1ª etapa 

25/11 Segunda-feira 11h Divulgação dos resultados da 1ª etapa 

25/11 Segunda-feira 15h Início da enquete virtual 

08/12 Domingo 18h Término coleta de enquete virtual 

10/12 Terça-feira 10h Divulgação do resultado da 2ª etapa 

A definir - - Abertura do processo e divulgação do resultado final 

 

Serra Talhada, 08 de novembro de 2019. 

 

Flávio Augusto Feitosa Barbosa Gominho 

Presidente da Comissão 

http://www.uast.ufrpe.br/br
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