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EDITAL DE CONVOCAÇÃO de Consulta para a Chefia do

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA – 2016

A Comissão  eleitoral  do  Departamento  de  História  expede  a  presente

instrução  para  disciplinar  a  consulta  para  chefe  e  vice-chefe  de

departamento, de acordo com os art.2º §6º do regimento: 

“Art.2º §6 º-  A eleição do chefe e do vice-chefe do departamento será

precedida por consulta, realizada em urna e em votação secreta, com a

participação de todo o corpo docente, do corpo discente e dos servidores

técnico-administrativos,  lotados  no  Departamento,  nas  proporções

definidas na LDB.”

1-Das Vagas

A  consulta  à  comunidade  será  realizada  para  indicar  os  nomes  dos

seguintes Cargos:

Chefe e Vice-Chefe de Departamento (mandato de 03 anos) a partir de

março de 2017.

2-Das Inscrições

Os  candidatos  aos  Cargos  descritos  deverão  formalizar  pedido  de

inscrição a partir do dia 20 de outubro de 2016 até o dia 18 de novembro

de 2016, mediante o preenchimento de requerimento de inscrição junto à

secretária do Curso de História.

Não serão efetuadas inscrições após o período acima estabelecido.
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3-Do processo da Consulta

A Consulta será realizada entre os dias 22 e 25 de novembro de 2016,

horário das 12h30 às 19h45; 

A urna será instalada junto à secretária do Curso de História, na sala 220.

A  votação  se  fará  por  meio  de  cédula,  onde  constará  o  nome  dos

candidatos inscritos, em chapa. 

O  voto  será  secreto,  pessoal  e  intransferível,  controlado  por  lista  de

presença.

4- Do Voto

Docentes, discentes e técnicos administrativos em educação indicam os

nomes para chefia e vice-chefia.

5- Da apuração 

A apuração dos votos (aberta aos interessados) será realizada no dia 29

de  novembro  de  2016,  13h00,  na  secretaria  do  curso,  pela  Comissão

eleitoral, aberta a todos os interessados.

Encerrado o escrutínio será feita a proclamação do resultado da votação.

6- Das disposições finais

Encerrada  a  apuração  e  divulgado  o  resultado,  serão  tomadas  as

providências referentes aos trâmites legais necessários às designações.

Prof. Dr. André Roberto de A. Machado
Prof. Dr. José Carlos Vilardaga

Discente: Marina Sampaio Santiago
Discente: Augusto Nalini Aigner de Paula

TAE: Vilma Gama da Silva Castro
Comissão Eleitoral – Depto. de História
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