Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- UESB
Colegiado do Curso de Ciências Biológicas

ELEIÇÃO PARA COORDENAÇÃO DO DIRETÓRIO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS BIÊNIO 2017/2019

A Comissão Eleitoral para escolha da nova Coordenação do Diretório Acadêmico do
Curso de Ciências Biológicas Licenciatura e Bacharelado – Biênio 2017/2019 faz
saber que está aberto o processo eleitoral para indicação da nova chapa, que
consistirá nas seguintes etapas:

1) Inscrições de Chapas: Interessados em se inscrever deverão apresentar
solicitação formal por escrito à atual Comissão Eleitoral, indicando
claramente o nome e lotação de todos os candidatos a, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, 1º SECRETÁRIO, 2º SECRETÁRIO, 1º TESOUREIRO, 2º
TESOUREIRO,

COORDENADOR

DE

ASSUNTOS

ESTUDANTIS

e

COORDENADOR SOCIAL, DE ESPORTE E CULTURA com a devida
anuência (assinatura de concordância) de todos os membros. Não poderão
se inscrever discentes do primeiro e último semestre do quadro permanente
da UESB do curso de Ciências Biológicas.

2)

Homologação das Inscrições: A Comissão Eleitoral, após o prazo de
inscrição das chapas de candidatura, irá avaliar as mesmas quanto à
conformidade e/ou possíveis irregularidades que venham a ser encontradas.

3)

Apresentação

de

Recursos:

Após

a

divulgação

do

resultado

da

homologação das inscrições, os interessados poderão apresentar recursos,
questionando o deferimento ou indeferimento das mesmas. Os recursos
deverão ser apresentados formalmente por escrito, devidamente embasado
com as justificativas e documentação necessária.

4)

Eleição: Passado o período de apresentação de recursos proceder-se-á a
eleição. A mesma ocorrerá em reunião ordinária da Comissão Eleitoral, com
os membros presentes em quantidade suficiente para o quórum mínimo. A
eleição será pelo sistema de votação secreta com cédulas identificadas pela
Comissão Eleitoral. A apuração dos votos ocorrerá imediatamente após a
votação.

5) Posse da nova Coordenação: Uma vez conhecida a chapa vencedora, será
dado início aos trâmites institucionais para a posse da nova Coordenação a
partir de novembro de 2017. A nova Coordenação terá mandato de 02 (dois)
anos.
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As etapas acima descritas seguirão ao seguinte calendário:

ETAPAS

PERÍODOS
Do dia 30/10/2017 ao 01/11/2017 das

Inscrições das chapas

14:00 às 19:00 horas

Campanha eleitoral

Do dia 06/11/2017 ao dia 08/11/2017

Eleição para o novo diretório

Dia 09/11/2012 das 14:00 até 19:30

Apuração de Votos

Dia 10/11/2017 as 14:00 horas

Resultado da Eleição

Dia 13/11/2017 as 17:00 horas

Posse da nova Coordenação

Dia 14/11/2017 17:50

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Álefy Gonçalves De Barros
Comissão Eleitoral

Gabriela Santos Azevedo
Comissão Eleitoral
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