
EDITAL DAS ELEIÇÕES PARA NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO 

ATLÉTICA DA ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA UFPEL  

GESTÃO 2022-2023 

A Diretoria da Associação Atlética da Gestão Engenharia Ambiental e 
Sanitária da UFPel vem, por meio deste documento, convocar novas eleições 
para composição da diretoria da associação. Em virtude da pandemia do COVID-
19, a diretoria atual solicitou e obteve a chancela do colegiado do curso, para o 
seguinte cronograma de eleições: 

CRONOGRAMA ELEITORAL 

Data Atividade 

01/09/2022 Lançamento do edital das eleições e abertura de inscrição das chapas 

02/09/2022 Fim do prazo para inscrição das chapas (online) 

03/09/2022 Divulgação das chapas inscritas e abertura do processo de campanha 

eleitoral (online) 

03/09/2022 Início da votação, realizada pela Plataforma de Formulários do Google 

04/09/2022 Fim da votação, realizada pela Plataforma de Formulários do Google 

05/09/2022 Resultado definitivo das eleições (online, via cobalto e páginas das 

redes sociais da Atlética) 

 

Os discentes que manifestarem interesse em compor chapas para 
concorrerem, devem enviar o formulário anexado a este documento, seguindo 
os devidos prazos supracitados, com os dados dos componentes da chapa, para 
o e-mail da atlética: aeasufpel@gmail.com. A chapa deve ter no mínimo 9 
(nove) e no máximo 18 (dez) integrantes, entre titulares e suplentes. 

A confirmação de inscrição da chapa se dará através de e-mail a ser 
enviado no endereço eletrônico do inscrito ou da inscrita que presidirá a chapa. 
Se apenas existir uma chapa inscrita, ela será automaticamente eleita. 

O mandato da atual diretoria encerra-se com o resultado definitivo do 
resultado das eleições, e a próxima diretoria deverá ter seu mandato iniciando-
se em 06/09/2022 e encerrando-se em 31/12/2023 

 

Cordialmente, 

Isadora Figueiredo – Presidente da Associação Atlética da Engenharia 
Ambiental e Sanitária 

 

 

 

 



 

(INSIRA O NOME DA CHAPA) 

 

1. Presidente: 

e-mail: 

nº de matrícula: 

 

2. Vice Presidente: 

e-mail: 

nº de matrícula: 

 

3. Administrativo (inserir se é titular ou suplente): 

e-mail: 

nº de matrícula: 

 

4. Marketing e Comunicação (inserir se é titular ou suplente): 

e-mail: 

nº de matrícula: 

 

5. Diretoria Esportiva (inserir se é titular ou suplente): 

e-mail: 

nº de matrícula: 

 

6. Financeiro (inserir se é titular ou suplente): 

e-mail: 

nº de matrícula: 

 

 

 

 

7. Produtos e Patrocínio (inserir se é titular ou suplente): 

e-mail: 

nº de matrícula: 



 

8. Eventos (inserir se é titular ou suplente): 

e-mail: 

nº de matrícula: 

 

9. Socioambiental (inserir se é titular ou suplente): 

e-mail: 

nº de matrícula: 

 

 

 

 

 

 


