EDITAL DE CONVOCAÇÃO ELEIÇÕES DAD 2017

O Diretório Acadêmico do Curso de Direito da UNICNEC OSÓRIO, representado neste ato
por seu presidente, José Roberto Prestes Madruga, CONVOCA todos os estudantes do curso para
participarem do processo eleitoral para a nova Diretoria Executiva da entidade, GESTÃO 2018, de
acordo com o seguinte cronograma:
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No dia 13 de novembro (segunda-feira), às 21h, ASSEMBLEIA GERAL no Laboratório de
Prática Jurídica da UNICNEC para escolha da Comissão Eleitoral que organizará o
processo eleitoral e assuntos diversos;
Nos dias 14,16 e 17 de novembro, das 19h30min às 22h00min, será realizada a inscrição
das chapas na sala do Diretório Acadêmico do Curso de Direito, localizada no segundo
andar, ao lado do auditório Felipe Tiago Gomes;
Dos documentos necessários para a inscrição das chapas: cópia do RG, CPF e
comprovante de matrícula (comprovante atualizado). Os pretensos a inscrição deverão
estar cursando no mínimo o 2º (segundo) semestre do curso de Direito;
Até às 21h do dia 20 de novembro a comissão eleitoral decidirá sobre a homologação das
chapas, disponibilizando os resultados até o dia 21 de novembro;
Até às 21h do dia 22 de novembro serão recebidos, pela Comissão Eleitoral, os recursos
quanto à homologação das inscrições das chapas, não havendo recurso as propagandas e
campanhas podem começar já no dia 23 de novembro;
Da quantidade de participantes necessários por chapa inscrita: Presidente, VicePresidente, Secretário, 2ª secretário, Tesoureiro, 2º tesoureiro, compondo assim o
número de 06 pessoas por chapa, impreterivelmente.
Até às 21h do dia 23 de novembro serão divulgados, pela Comissão Eleitoral, os
resultados quanto aos recursos eventualmente interpostos à homologação das inscrições
das chapas;
Não havendo chapa nenhuma inscrita para nova gestão, a partir da comissão eleitoral
será construída uma nova chapa executiva.
Nos dias 04 e 05 de dezembro, das 19h30m às 22h, será realizada a votação na área de
convivência do 2º andar, onde estará a comissão eleitoral num espaço reservado para
este momento;
Até o dia 06 de dezembro, às 21 horas, será feito o escrutínio e divulgado o resultado do
pleito, com a proclamação da chapa vencedora.
A chapa vencedora iniciará seus trabalhos já no primeiro semestre, no mês de janeiro de
2018. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, observados o Estatuto e
este edital.

Publique-se.
Osório, 06 de novembro de 2017.

JOSÉ ROBERTO PRESTES MADRUGA - PRESIDENTE

