
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

ELEIÇÃO PARA COORDENADOR E VICE-COORDENADOR DO CURSO DE LICENCIATURA EM
INFORMÁTICA E COMPUTAÇÃO DO CAMPUS DE ANGICOS

EDITAL N°. 21/2017

A  Comissão  Eleitoral  instttuía  pela  Portaria  UFERSA/PROGRAD  Nº135/2017,  íe  18  íe
íezembro íe 2017, no tso íe stas atribtições legais, convoca os íocentes e íiscentes ío Ctrso íe
Licenciatura em Computação e Informátca ío Campts Angicos, para partciparem ía eleição para
Cooríenaíor e Vice Cooríenaíor ío referiío Ctrso, a se realizar em 20 de dezembro de 2017 (quarta-
feira), ías 18h40min às 22h00min, no auditório do Bloco II de professores.

1. Dos Critérios para Eleição
Os critérios para esta eleição obeíecerão aos artgos 39 e 40 ío Estattto ía UFERSA – Portaria

MEC Nº 312 íe 03 íe jtlho íe 2006, ptblicaía no D.O.U. íe 04 íe jtlho íe 2006, e aos artgos 184 e
185 ío Regimento Geral ía UFERSA.

2. Dos Critérios para Candidatura
Somente poíerão concorrer às ftnções íe Cooríenaíor e íe Vice Cooríenaíor íe ctrso íe

graítação, íocente ío qtaíro permanente ía Universiíaíe Feíeral Rtral  ío Semi-Áriío, Campts
Angicos, estanío em regime íe íeíicação excltsiva, e apresentanío formação acaíêmica no ctrso.

3. Do Registro de Candidaturas
Serão  registraías  chapas  compostas  pelos  nomes  íos  caníiíatos  a  Cooríenaíor  e  Vice

Cooríenaíor qte, para efeito íe votação, serão iíenticaíos por números, atribtuíos pela Comissão.

4. Das Inscrições
As  solicitações  íe  inscrição  íos  caníiíatos  para  as  ftnções  íe  Cooríenaíor  e  Vice

Cooríenaíor ío Ctrso em apreço serão efettaías meíiante preenchimento e entrega íe Ficha íe

Inscrição jtnto à Comissão Eleitoral  na sala 12 ío Bloco íe Salas íos Professores I,  no íia  19 de
dezembro de 2017 (terça-feira), das 09h00min às 16h00min.

a)  As solicitações íe inscrição serão efettaías meíiante formtlários  próprios ía Comissão
Eleitoral, íeviíamente assinaías pelos Caníiíatos e por 01 (tm) Membro ía Comissão Eleitoral.

5. Homologação do Registro de Candidaturas
As  Chapas  serão  homologaías  pela  Comissão  Eleitoral,  na  Sala  12  ío  bloco  íe  Salas  íos

Professores I ía UFERSA Angicos, no íia 20 de dezembro de 2017 (terça-feira), no ttrno vespertno.

6. Do Sorteio das Chapas
Após a homologação ío registro íe caníiíattras haverá tm sorteio íentre as caníiíattras

homologaías para atribtir números às chapas, qte será realizaío na Sala 12 ío bloco íe Salas íos
Professores I ía UFERSA Angicos, no íia 20 de dezembro de 2017 (terça-feira), após a homologação
ías chapas.

7. Do Direito de Votar
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Estarão  aptos  a  votar  nesta  eleição  os  Docentes  efetvos  ía  Universiíaíe  qte  estverem
lecionanío no Ctrso íe Licenciattra em Compttação e Informátca no peruoío letvo ío pleito e os
Discentes regtlarmente matrictlaíos neste Ctrso, conforme Art. 39 ío Estattto ía UFERSA.

a)  A  lista  íe  íocentes  será  ptblicaía  após  a  homologação  ías  inscrições,  no  íia  19 de
dezembro de 2017 (terça-feira);

b) A lista íe íiscentes será solicitaía ao Registro Escolar e ptblicaía após a homologação ías
inscrições, no íia 19 de dezembro de 2017 (terça-feira).

Será exigiía a apresentação íe íoctmento íe iíenticação íos Docentes e íos Discentes no
local íe votação.

8. Da Disposição dos Candidatos
Os caníiíatos se íisporão a colaborar com a Comissão Eleitoral, no qte lhes for solicitaío,

para o bom aníamento íe toío o processo eleitoral,  respeitanío íireitos  e ctmprinío com sets
íeveres e obrigações.

9. Da Apuração e Contagem dos Votos
Após o enceramento ías  eleições será  iniciaía a contagem íos votos  no próprio  local  ía

votação.

10. Da Proclamação dos Eleitos
Serão proclamaíos eleitos,  Cooríenaíor e Vice Cooríenaíor ío  Curso de Licenciatura em

Computação e Informátca ío Campts íe Angicos, aqteles qte obtverem maioria simples íe votos,
atribtinío-se o peso íe 70% (setenta por cento) para manifestação íocente e 30% (trinta por cento)
para manifestação íiscente, conforme art. 185 ío Regimento Geral ía UFERSA.

Angicos- RN, 18 íe íezembro íe 2017.

Gabriela Rute de Sousa Silva
Membro da Comissão Eleitoral 

Ltana Dantas Chagas
Membro da Comissão Eleitoral

Sairo Raonu íos Santos
Presidente da Comissão Eleitoral

Rta Gamaliel Martns Bezerra, s/n, Alto ía Alegria – 59515-000 – Angicos/RN


