UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRODE SAÚDE E TECNOLOGIA RURAL
CAMPUS DE PATOS
UNIDADE ACADÊMICA DE MEDICINA VETERINÁRIA
EDITAL Nº 01 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018

A comissão eleitoral, escolhida em assembleia plena da Unidade Acadêmica de
Medicina Veterinária, informa que estão abertas as inscrições para eleição dos Coordenadores
da Unidade Acadêmica de Medicina Veterinária. O processo eleitoral deve seguir o disposto
na Resolução 07/2005 do Colegiado Pleno do Conselho Universitário da UFCG.
1 INSCRIÇÕES:
A inscrição das chapas será feita junto à Secretaria da Unidade Acadêmica, no período
de 09 a 16 de novembro de 2018, das 7 às 11 horas e das 14 às 17 horas, mediante:
I – requerimento, encaminhado à Presidência da Comissão Eleitoral, indicando os
nomes e respectivos cargos que compõem a chapa;
II – comprovação de atendimento às exigências referidas no art. 7º da Resolução
07/2005 do Colegiado Pleno do Conselho Universitário da UFCG;
III – apresentação de carta-programa subscrita por todos os seus integrantes;
IV – apresentação de uma declaração de aceitação dos termos da presente Resolução;
V – apresentação de comprovante de requerimento de afastamento do cargo
administrativo que esteja ocupando na UFCG, do ato de inscrição até a realização da eleição.
§ 1º Apenas será aceita a inscrição de chapa completa.

2 HOMOLOGAÇÃO

A homologação das inscrições será realizada no dia 19 de novembro de 2018 pela
Comissão Eleitoral conforme artigos 7º e 8º da Resolução supracitada.
A relação contendo as candidaturas deferidas será afixada no quadro de avisos da
Unidade Acadêmica, no primeiro dia útil após o encerramento das inscrições, podendo estar
disponibilizada em página da Internet.
Após a divulgação das decisões da Comissão Eleitoral, caberá recurso ao CONSAD
no prazo máximo de dois dias úteis.

3 DIVULGAÇÃO DAS CANDIDATURAS

Será realizada conforme o disposto no Capítulo IV da Resolução supracitada no
período de 20 a 28 de novembro de 2018.

4 CALENDÁRIO

Atividade
Inscrições das chapas
Homologação das
inscrições
Divulgação

Data
09 a 16/11/2018
19/11/2018

Local
Secretária da UAMV
Secretária da UAMV

Horário
7 às 11 h e 14 às 17 h.
Até as 17 h.

20/11 a 28/11/2014

7 às 11 h e 14 às 18 h.

Eleição

29/11/2018

Conforme Capítulo IV da
Resolução 07/2005
Secretaria da UAMV

Gildenor Xavier Medeiros
Presidente da Comissão Eleitoral

8 às 17 h.

