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ELEIÇÃO PARA DIRETOR E VICE-DIRETOR PARA O BIÊNIO 2017/2019

EDITAL 001/2017

O Departamento de Geografia, no uso de suas atribuições legais, torna público que no período de 30 de
outubro à 6 de novembro de 2017, encontram-se abertas inscrições de chapas para concorrer aos cargos
de Diretor e vice-diretor do Departamento de Geografia – biênio 2017/2019.
DAS CANDIDATURAS
Só poderão concorrer à eleição, os professores integrantes do Departamento de Geografia.
Serão candidatos os professores que até o dia 06 (seis de novembro de 2017) (segunda-feira),
às 18:00 horas, registrarem suas candidaturas junto à Comissão Eleitoral.
O pedido de registro de candidaturas será feito através de simples requerimento e apresentação
de uma síntese das propostas.
Só serão aceitas inscrições de chapas completas (Diretor e Vice-Diretor)
DO PROCESSO ELEITORAL
As chapas inscritas apresentarão as suas propostas no período de 07 a 13/11/2017. A eleição
será realizada no dia 16/11/2017 das 7:30 horas às 11:50 horas e das 19:00 às 21:30 horas, no corredor
do módulo de salas Antônio Luiz Santos (Luizão).
Estarão aptos a votar: estudantes regularmente matriculados no Curso de Geografia da UESB;
professores efetivos e substitutos do curso, demais membros do Departamento de Geografia; e
funcionários do DG.
Os eleitores deverão apresentar documento de identificação com foto no ato da votação. A
apuração dos votos será feita logo após o término da votação no dia 16/11/2017 sendo, coordenada
pela comissão eleitoral.
Os votos serão apurados segundo o critério de universalidade entre as categorias.
A eleição só será válida se pelo menos 50% dos eleitores comparecerem ao pleito.
Será eleito quem obtiver a maioria simples dos votos sobre o universo dos votantes.
O resultado da eleição será divulgado no Campus da UESB e encaminhado a plenária do
Departamento para homologação.

Vitória da Conquista, 24 de outubro de 2017.
Comissão Eleitoral

