UNIVERSIDADE F EDERAL DE

C AMP I NA GR AN D E

CAMPUS DE SUME
Sume - 09 de Abril de 2017

INFORMES DA COMISSAO ElEITORAL

A Comissao Eleitoral (CE) do Centro de Desenvolvimento Sustentavel do
Semiarido, referente ao pleito de 2017, informa 0 calendario para realiza~ao do
processo eleitoral do Diretorio Central dos Estudantes da UFCG-CDSA, tendo como
Presidente ci estudante Jose Davi dos Santos Neves - Mat. 717110298, devidamente
matriculado junto a UFCG, resolve :

I.

As

II.

0

inscri~6es

serao realizadas pelo e-mail comi.ca@hotm ail.com. no perfodo de
10/04/2017 a 14/04/2017 (cinco dias uteis) .

requerimento de in sc ri~ao devera ser preenchido completamente
encaminhado junta mente com a documenta~ao de inscri~ao .

III.

Cabera a cada membro da chapa encaminhar a CE toda a
para a inscri~ao da chapa .

IV.

Comp6e a

documenta~ao

e

necessaria

documenta~ao

declara~ao

individual necessaria para inscri~ao da chapa: I - RDM; 11 individual de ingresso em chapa, contendo RG , CPF e assinatura do

estudante.
V.

VI.

VII.

lodos os membros da chapa deverao encaminhar os documentos supracitados aCE .

A analise e deferimento das
em 19/04/ 2017 .

inscri~6es

das chapas concorrentes serao realizados

A campanha eleitoral, onde os candidatos apresentarao sua s proposta s, sera no
perfodo de 05/06/2017 09/06/2017.

a

VIII.

IX.

A chapa podera indicar um fiscal para acompanhar a
podera fazer parte da chapa)

vota~ao

(0 indicado nao

0 eleitor deve apresentar, no ate do voto, um documento oficial com foto, caso
contra rio nao sera possfvel sua vota~ao .
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X.

Se houver duas ou mais chapas inscritas para 0 mesmo curso, sera realizado um
debate entre os candidatos para apresentarao e esclarecimento de suas
propostas a comunidade de eleitores do CDSA-UFCG . Caso haja uma unica chapa
inscrita havera somente uma apresenta~ao e esclarecimentos das propostas da
referida chapa a comunidade de eleitores do CDSA-UFCG. (dat a e horario a
definir).

XI.

A elei~ao ocorrera dia 16/08/2017, as urnas serao abertas de 8:00 as 21:00 horas
nas centrais de aula .

XII.
XIII.

A apura~ao dos votos recomendado pela Comissao Eleitoral, ocorrera apos
fechamento das urnas.
A

apura~ao

dos

votos

sera

calculada

Sera uma rela~ao do numero de votos validos sobre
votaram, multiplicado por cem por cento.

da
0

seguinte

0

forma:

numero de alunos que

VOTOS VAUDOS = RESULTADO x 100%
VOTOS TOTAlS
XIV.

A chapa sera eleita caso obtenha 50% mais 1 (um) dos votos validos dos alunos
devidamente matriculados no curso, do qual cada Centro Academico representa.

Certo da

coopera~ao

de todo (a)s,

Atenciosame nte,

Jose Davi dos Santos Neves
Mat. 717110298
Presidente da Comissao Eleitoral 2017
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