
NOTA DA COMISSÃO ELEITORAL REFERENTE À ALTERAÇÃO DE 
DATAS POR MOTIVOS DE FORÇA MAIOR 

 
 

 

De acordo com as regras presentes no Edital e no Regimento Eleitoral 
previamente publicados, em acordo com o Estatuto do Diretório Central de 
Estudantes, a Comissão Eleitoral instituída no dia 06 de março de 2018 vem a 
público alterar prazos referentes ao processo eleitoral. 
 
Onde lia-se: 
Art. 11 A votação ocorrerá nos dias 3 (três) e 4 (quatro) de maio de 2018 (dois mil e 
dezoito), nos três turnos de aulas, das 09h00 às 21h00. 
§ 1° Os locais de votação serão divulgados pela Comissão Eleitoral à toda comunidade 
estudantil, no prazo de até 05 (cinco) dias antes da eleição.  
 
Passa a ser: 
Art. 11 A votação ocorrerá nos dias 3 (três) e 4 (quatro) de maio de 2018 (dois mil e 
dezoito), nos três turnos de aulas, das 09h00 às 21h00. 
§ 1° Os locais de votação serão divulgados pela Comissão Eleitoral à toda comunidade 
estudantil, no dia anterior à eleição.   
 
Os motivos para a alteração são a falta da lista de estudantes da Universidade, 
documento que deveria ter sido entregue pela Secretaria Geral de Cursos, mas 
que ainda não o fez, apesar da solicitação ter sido realizada no tempo hábil. Sem 
o referido documento, a Comissão fica impossibilitada de realizar a divulgação 
dos locais de votação, bem como onde cada estudante deve se dirigir para 
exercer o voto. Devido ao ponto facultativo adotado no dia 30 de abril, bem como 
o feriado no dia 01 de maio, a Comissão não tem como garantir o recebimento 
da referida lista numa data que seja outra que não o dia anterior à eleição.  
 
Esta Comissão continuará cobrando agilidade da SGC e que garantirá a ampla 
divulgação dos locais, por meio de publicação de texto no site da Uesb, na 
página do DCE, além de nos comprometermos com a colagem do material em 
todos os módulos de aula e procurar a divulgação através de blogs e sites da 
cidade, assegurando que o processo eleitoral ocorra sem prejuízos.  
 

 
 

Vitória da Conquista, 30 de abril de 2018.  
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