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EDITAL

O  Colegiado  do  curso  de  Ciências  Econômicas,  no  uso  de  suas 
atribuições  legais,  torna  público  que  no  período  de  21  a  29  de 
agosto de 2018 encontram-se abertas às inscrições de chapas para 
concorrer  aos  cargos  de  Coordenador  e  Vice-Coordenador  do 
Colegiado  do  curso  de  Ciências  Econômicas  –  Biênio  2018-
2020.

1 – Das Candidaturas
Só  poderão  concorrer  à  eleição  os  professores  integrantes  do 
Colegiado do Curso de Ciências Econômicas;
Serão candidatos os  professores que até o  dia 29 de agosto de 
2018,  às  20h,  registrarem  suas  candidaturas  no  Colegiado  de 
Ciências Econômicas (sem possibilidade de prorrogação).
O pedido de registro de candidaturas será feito através de simples 
requerimento e apresentação, por escrito, de uma carta de intenções 
que deve conter a síntese das propostas de gestão do curso;
Só serão aceitas inscrições de chapas completas (Coordenador e Vice-
Coordenador) com apresentação da síntese das propostas.

2 – Do Processo Eleitoral
2.1  As  inscrições  deverão  ser  feitas  no  período  de  21  a  29  de 
agosto do  corrente  ano  no  Colegiado  do  Curso  de  Ciências 
Econômicas;
2.2  A comissão  eleitoral  irá  reunir-se  no  dia  30 de agosto para 
homologar a(s) inscrição(ões);
2.3 Durante  o  período de  31 de agosto a 04 de setembro do 
corrente ano, os candidatos deverão divulgar as suas candidaturas;
2.4  -  Haverá  apresentação de carta  de  intenções/debate  entre  os 
postulantes  ao  cargo  de  Coordenador  do  Curso,  no  dia  04  de 
setembro no período noturno, em local a ser definido pela comissão;
2.5 A eleição será realizada no dia  05 de setembro de 2018, das 
18 às 21:30h, nas dependências do Módulo de Aulas “Luisão”;



2.6  A apuração dos  votos  será  feita  no dia  05 de setembro de 
2018, a partir das 21:40h, sendo coordenada pela comissão eleitoral;
2.7  As chapas inscritas deverão apresentar um representante para 
acompanhar o processo durante o período das eleições e da apuração 
dos votos;
2.8  Estarão  aptos  a  votar  todos  os  professores  integrantes  do 
Colegiado  de  Ciências  Econômicas,  funcionário(a)  do  Colegiado  e 
discentes do curso de Ciências Econômicas matriculados no semestre 
2018.1;
2.9  O  votante  deverá  apresentar  um documento  de  identificação 
oficial  com  foto  (R.G.,  CNH,  carteira  de  estudante,  carteira  de 
trabalho, passaporte e carteira de conselho profissional);
2.10 Só serão considerados votantes, aqueles que comparecerem à 
seção de votação, não sendo permitida nenhuma forma de voto à 
distância (docente ou discente ausentes na ocasião da eleição, por 
qualquer motivo);
2.11 A eleição acontecerá por voto universal;
2.12 -  Será eleita a chapa que obtiver a maioria simples dos votos 
sobre o universo dos votantes;
2.13 – A comissão eleitoral divulgará publicamente os resultados dia 
06  de  setembro no  interior  da  UESB,  campus  de  Vitória  da 
Conquista.  Os  recursos  poderão  ser  interpostos  até  o  dia  10  de 
setembro (até  as  17:00hs)  e  o  resultado  final  divulgado  após  o 
julgamento dos recursos (caso existam). 
2.14  –  O  resultado  da  eleição  será  homologado  em  plenária  do 
Colegiado no dia 11 de setembro de 2018.

Vitória da Conquista, 20 de agosto de 2018.

Comissão Eleitoral
•Andréa Braz da Costa (Docente)
•Érico Rodrigo Mineiro (Docente)
•Zoe Meira Santos (Discente)


