
CAMPUS GUARULHOS

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA DA ARTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REPRESENTANTES DISCENTES 

 2019

A comissão  eleitoral  em  02/06/2019,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  prorrogou  o
período de eleições e consequentemente estabelece a retificação do Edital especificado acima,
nos artigos a seguir descritos, mantendo inalterados os demais artigos do edital.

Art. 2
Onde se lê:
As eleições realizar-se-ão nos dias 13 a 17 de maio de 2019, das 14h às 19h00.
Leia-se: 
As eleições realizar-se-ão nos dias 19 a 28 de junho de 2019, das 08h às 19h00.

Art. 8
Onde se lê:
Os candidatos à eleição deverão formalizar pedido de inscrição no período de 23 de abril a 09 de
maio  de  2019,  mediante  envio  de  email  à  Coordenação  de  Curso  de  História  da  Arte:
coordenacaoha@unifesp.br com cópia para a Chefia de Departamento:hoffmann@unifesp.br
contendo nome completo, termo e RA e o cargo preenchido. As iscrições também poderão se
realizar presencialemnte ayravés de formulário junto a Secretaria do departamento.
Leia-se:
Os candidatos à eleição deverão formalizar pedido de inscrição no período de 03 a 14 de junho de
2019,  mediante  envio  de  email  à  Coordenação  de  Curso  de  História  da  Arte:
coordenacaoha@unifesp.br com cópia para a Chefia de Departamento:hoffmann@unifesp.br
contendo nome completo, termo e RA e o cargo preenchido. As iscrições também poderão se
realizar presencialemnte ayravés de formulário junto a Secretaria do departamento.

Art. 9
Onde se lê:
No dia 10 de maio de 2019 a Comissão Eleitoral divulgará lista contendo o nome de todos os
candidatos, com divulgação nos murais do campus e virtualmente.
Leia-se:
No dia 17 de junho de 2019 a Comissão Eleitoral divulgará lista contendo o nome de todos os
candidatos, com divulgação nos murais do campus e virtualmente.

Art. 14
Onde se lê:
em 20 de maio a comissão eleitoral divulgará o resultado das eleições e encaminhará à Chefe do
Departamento e à Coodenação da Comissão de Curso os nomes eleitos, assim como cópia da ata
de apuração e eleição.
Leia-se:
em 04 de julho a comissão eleitoral divulgará o resultado das eleições e encaminhará à Chefe do
Departamento e à Coodenação da Comissão de Curso os nomes eleitos, assim como cópia da ata
de apuração e eleição.

Guarulhos, 02 de junho de 2019
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