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EDITAL DE ELEIÇÃO 

 

 

02 de agosto de 2021 

 

 

O Diretório Acadêmico da Engenharia Civil UFPel abre edital para as eleições à Gestão 

2021/2022. As definições feitas pela então gestão para o processo foram as seguintes: 

a) As inscrições ocorrerão de 04 a 06 de agosto de 2021, exclusivamente através do e-mail 

daec.ufpel@gmail.com; 

b) A numeração das chapas se dará por ordem de inscrição, sendo associada a esta o nome 

de inscrição do grupo; 

c) A homologação das chapas inscritas será publicada dia 9 de agosto às 8h. 

d) O recurso poderá ser requisitado no dia 8 de agosto 

e) Serão cinco dias úteis para campanha virtual, devido à atual situação sanitária. O 

período para divulgação será de 9 a 13 de agosto de 2021; 

f) Debates só serão marcados se as partes inscritas acharem necessário e solicitarem à 

comissão. O desenvolvimento de debates será definido de forma consensual entre as 

chapas inscritas e a comissão eleitoral;  

g)  A votação ocorrerá no dia de 16 de agosto de 2021, entre as 08h e 22h. A votação se 

dará de maneira virtual através de formulário on-line; 

h) A apuração se dará imediatamente depois de encerrada a eleição; 

i) Cada chapa poderá indicar um fiscal para acompanhar a eleição e apuração, devendo 

este ser indicado 24 horas antes da eleição; Os fiscais acompanharão os resultados do 

formulário através de compartilhamento de tela em reunião; 

j) Será eleita a chapa que obtiver 50% dos votos mais um, no caso de chapa única, e a 

maioria dos votos válidos, no caso de mais uma chapa inscrita; 

k) A gestão da chapa eleita será de 2 anos a contar da posse. 
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Dúvidas e/ou sugestões deverão ser comunicadas e/ou feitas pelo endereço eletrônico do 

Diretório.  

 

 

Sem mais. 
 

 

 

 

Atenciosamente, 

Raíssa Camacho 

Presidente DAEC 2021 

 

 


