
 

 RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONSULTA ELETRÔNICA À 
COMUNIDADE PARA A ELEIÇÃO DO DIRETOR DA FACULDADE DE 

DIREITO 

 

 O Edital de consulta eletrônica à comunidade para a eleição do Diretor da 
Faculdade de Direito, a fim de atender adaptações no cronograma necessárias ao 
funcionamento do sistema HELIOS de votação e com o objetivo de melhor identificar 
quem poderá votar na eleição, sofre as seguintes alterações: 

4. Do Direito ao Voto 
Poderão votar: 

a) Docentes ativos permanentes lotados na Faculdade de Direito da UFPEL; 
b) Discentes regularmente matriculados na graduação e na pós-graduação da 

Faculdade de Direito da UFPEL; e 
c) Servidores técnico-administrativos lotados na Faculdade de Direito da UFPEL. 

 
Não terão direito a votar na consulta: estudantes matriculados em regime especial; 

estudantes com trancamento geral de matrícula; servidores docentes e técnico-
administrativos afastados para tratamento de interesse pessoal com suspensão contratual 
de trabalho; servidores docentes e técnico-administrativos aposentados; e servidores 
terceirizados; 

O eleitor terá até o dia 6/6/2021 às 17:00 horas para indicar problemas com a 
Lista de eleitores através do e-mail direito@ufpel.edu.br). 
 

9. Do Calendário da Consulta 
O calendário estabelecido para o processo de consulta é o seguinte: 

1 a 5 de março - período de inscrição das chapas; 
8 de março a 11 de junho – período para realização de campanha eleitoral; 
6 de junho de 2021, às 17h - prazo para indicar problemas com a Lista de eleitores através 

do e‐mail direito@ufpel.edu.br; 
15 a 17 de junho de 2021 – consulta à comunidade, começando às 8 horas do dia 15 e 
findando às 17 horas do dia 17; 
16 de junho de 2021, às 12h – prazo para indicar problemas com recebimentos de e-mail 
para votação através do e-mail da unidade (direito@ufpel.edu.br); 
17 de junho de 2021 – apuração dos votos, após o término da consulta à comunidade; 
Até o dia 18 de junho de 2021 – Divulgação oficial dos resultados. 
 

            Pelotas, 21 de abril de 2021 

      Comissão Eleitoral 


