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ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL
DOCENTE (CPPD) – CLASSE B (ASSISTENTE) E CLASSE C (ADJUNTO)

A Junta Eleitoral encarregada de promover a eleição dos membros representantes das Classes
B (Assistente) e C (Adjunto) da Comissão Permanente de Pessoal Docente, no uso de suas
atribuições legais convoca eleições para representantes das Classes B e C para compor a
referida Comissão.

1 – Das Diretrizes Gerais

1.1 – Estas normas orientam e regulamentam procedimentos para a realização da eleição de 01
(um) membro titular e de 01 (um) membro suplente da Classe B e 01 (um) membro titular e de 01
(um) membro suplente da Classe C, para a composição da Comissão Permanente de Pessoal
Docente, Res. 03/99 do Conselho Universitário – CONSUN, alterado pela Resolução 009/2015
do CONSUN; na Lei 12.772/12, Art. 26.

1.2 – As eleições universitárias são de responsabilidade institucional, realizadas de acordo com
o calendário estabelecido neste Edital e coordenadas pela Junta Eleitoral.

2 – Cronograma

DATA  ATIVIDADE

03/12/18  Publicação do Edital

03/12/2018 8 às 17h Abertura do Período de inscrição

07/12/2018 17hs Encerramento do Período de inscrição

07/12/2018 18h Homologação dos inscritos
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Até 10/12/18 17h Interposição de Recurso

10/12/18 18h Resultado de Recurso

12/12 e 13/12/ 2018 8 às 17h
Eleições (votação na PROGEP, no Campus
Anglo, 2º andar).

13/12/2018 18hs
Apuração dos votos - ocorrerá em sessão
pública  na PROGEP, seguida da divulgação
do resultado do pleito.

17/12/2018 17h Fim do prazo para a interposição de recurso.

18/12/18 18hs Homologação da Eleição.

3. As eleições para escolha de  01 (um) representante da Classe B (Assistente) e 1 (um)
representante da Classe C (Adjunto) da Carreira de Magistério Superior, acompanhado de
seu respectivo suplente, serão realizadas nos termos da regulamentação que segue:

Artigo 1. As inscrições deverão ser enviadas para o email cppd.ufpel2018@gmail.com entre
os dias 3 e 7 de dezembro, das 8 às 17 horas, mediante preenchimento de Ficha de
Inscrição disponível no site da CPPD, em chapa composta por titular e suplente.

1º – As inscrições serão homologadas em reunião da Junta Eleitoral no dia 7 de
dezembro às 19h. Eventuais recursos para o indeferimento de inscrições deverão ser
interpostos através do email cppd.ufpel2018@gmail.com até o dia 10 de dezembro às
17hs;
2º – Na votação dos representantes de cada Classe, o suplente receberá o mesmo
número de votos do titular, expressamente indicados na cédula.

 

Art. 2º. A eleição, com votação secreta, será realizada nos dias 12 e 13 de dezembro de 2018,
em urna localizada na PROGEP, Campus Anglo, 2º andar.

 

Art. 3º. A mesa eleitoral da CPPD funcionará das 8 h às 12 h e das 14h às 18h. A apuração
ocorrerá em sessão pública no dia 13 de dezembro de 2018, logo após o encerramento da
votação na secretaria da CPPD. O resultado será publicado no site da CPPD.

Art. 4º. Cada Docente da respectiva categoria (Assistente e Adjunto) votará em 01 (uma) chapa.

Art. 5º. A Comissão Eleitoral foi instituída na Ata nº 13/2018 – CPPD, com o intuito de
estabelecer prazos, controles de inscrição, dias de votação, bem como os demais casos
omissos.
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Pelotas, 28 de novembro de 2018.

 

A Comissão Eleitoral

Profa. Alessandra Gasparotto

Prof. Guilherme Höehr Trindade

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA GASPAROTTO,
Professor Ens. Básico Técn. Tecnológico/Classe D, em 27/11/2018, às
12:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0365731 e o código CRC 405C3B88.

 

Referência: Processo nº 23110.056820/2018-41 SEI nº 0365731
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