
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO UFRPE/UAST/DIGER – Nº 001/2019 

 
CONSULTA PARA A ESCOLHA DE REPRESENTANTE JUNTO AS COMISSÕES DE 

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UAST/UFRPE 
 

A UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA (UAST/UFRPE), por intermédio da Direção 

Geral e Acadêmica, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a legislação vigente, CONVOCA 

todos os Professores Efetivos desta Unidade Acadêmica, para escolherem os representantes 

(TITULARES), em eleição que será realizada no dia 10 de abril de 2019, para preenchimento das 

quinze (15) vagas abaixo: 
 

REPRESENTAÇÕES 

(TITULAR) 

COMISSÃO DE 
ENSINO 

COMISSÃO DE 
PESQUISA 

COMISSÃO DE 
EXTENSÃO 

PROFESSOR ASSOCIADO 

OU 

PROFESSOR ADJUNTO 

OU 

PROFESSOR ASSITENTE 

OU 

PROFESSOR AUXILIAR 

 
 

05 (cinco) 

 
 

05 (cinco) 

 
 

05 (cinco) 

 
INSTRUÇÕES GERAIS: 

1- Os candidatos para cada representação (Titular) DEVERÃO se inscrever através de formulário 

eletrônico, disponível na página da  Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST), no período de 

19 de março a 02 de abril de 2019. A homologação das inscrições estará disponível na página da 

Unidade Acadêmica  Secretaria da Direção Geral e Acadêmica e no Apoio Didático da UAST, no 

dia 04 de abril de 2019. 

2- Os docentes interessados podem se inscrever e concorrer a mais de uma comissão. ENTRETANTO, 

para que exista uma “democratização das oportunidades, uma otimização das ações destas 

comissões e evitar “sobrecarga” de funções, PODERÃO COMPOR APENAS UMA DAS 

COMISSÕES, como ocorre nos Colegiados de Coordenação Didática dos Cursos de Graduação. 

3- A consulta, com VOTAÇÃO SECRETA, será realizada na UAST no dia 10 de abril de 2019, no 

horário das 09h às 12h e das 14h às 17h. Cada docente poderá votar em até cinco (05) nomes de 

candidatos PARA CADA UMA DAS COMISSÕES. Os cinco (05) primeiros nomes mais votados 

em cada comissão, serão considerados eleitos e, através de Portaria da Direção Geral, conduzidos ao 

mandato de dois (02) anos. 

4- O docente deverá apresentar-se à mesa receptora munido de documento de identificação 

oficial em que conste a sua fotografia, devendo assinar a listagem disponibilizada pela 

Comissão. 



5- A votação será exercida em cédula única, diferenciada pela cor para cada comissão, as 

quais serão rubricadas pelos componentes da mesa receptora dos votos. 

6- Uma vez encerrada a votação, dar-se-á início a contagem e apuração dos votos, realizada no mesmo 

local da eleição, solicitando-se a participação voluntária de escrutinadores entre os presentes. 

7- O processo eletivo será conduzido pela Direção Geral a qual será responsável pela apuração e pela 

transmissão dos resultados à comunidade Acadêmica. 

8- Concluída a apuração, o resultado será proclamado e constado em Ata a qual será assinada pelo 

Diretor Geral, componentes DA MESA E DEMAIS PRESENTES. 

9- Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Geral, ouvidos os representantes da mesa apuradora 

(escrutinadores voluntários). 

10- Para a Comissão de Pesquisa serão aceitas as INSCRIÇÕES DE CANDIDATOS DOUTORES, 

devido à especificidade das atividades desenvolvidas por esta comissão. 

 
Serra Talhada, 18 de março de 2019. 

 


