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A UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA (UAST), por intermédio da Direção 
Geral e Acadêmica, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a legislação vigente, 
CONVOCA todos os discentes de graduação regularmente matriculados, professores e 
técnicos administrativos desta Unidade Acadêmica, para escolherem, entre seus pares, 
representantes TITULARES e respectivos SUPLENTES, para comporem o Conselho 
Técnico Administrativo da UAST/UFRPE, em consulta (eleição) a ser realizada no dia 26 de 
junho de 2019, conforme decidido na 1ª Reunião Extraordinária de 2019 do dia 28 de maio de 
2019, para preenchimento das seguintes vagas: 
 

REPRESENTAÇÕES 
(TITULAR com respectivo SUPLENTE) 

CONSELHO TÉCNICO ADMINISTRATIVO (CTA) 
VAGAS 

PROFESSOR ASSOCIADO 03 (três) 
PROFESSOR ADJUNTO 03 (três) 
PROFESSOR ASSISTENTE 03 (três) 
PROFESSOR AUXILIAR 01(uma) 
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 02 (duas) 
DISCENTE 02 (duas) 

 
INSTRUÇÕES GERAIS: 
1- A consulta para a escolha de representantes junto ao Conselho Técnico Administrativo da 

UAST/UFRPE obedecerá ao que foi decidido na 1ª Reunião Extraordinária de 2019 do dia 
28 de maio de 2019. 

2- A consulta será conduzida por três membros do CTA que irão compor a Comissão de 
Consulta. 

3- Os docentes e técnicos administrativos interessados em se candidatar para cada 
representação (Membro Titular com respectivo Suplente), deverão se inscrever na 
Coordenação Geral de Cursos de Graduação da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, no 
período de 03 a 10 de junho de 2019 no horário das 09h às 11h30; das 14h às 17h e das 
18h30 às 20h.  Sendo exigida a presença de ambos os candidatos (titular e suplente) no ato 
da inscrição. 

4- Quando a categoria não dispuser do número de professores suficientes para compor a chapa 
(titular e suplente), será permitida a inscrição apenas do titular. 

5- Os discentes interessados em se candidatar para cada representação (Membro Titular com 
respectivo Suplente), deverão se inscrever junto aos representantes do DCE/UAST (os 
quais serão responsáveis pela condução do processo), em local e horário definidos por tais 
representantes, no interior da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, no período de 03 a 10 
de junho de 2019. 

6- É vedada a inscrição para mais de uma candidatura (titular e suplente). 

7- Será permitida a inscrição através de procuração registrada em cartório. 



8- A PUBLICAÇÃO DAS CHAPAS INSCRITAS para representação de docentes e técnicos 
administrativos estará disponível na página oficial da Unidade Acadêmica de Serra Talhada 
(www.uast.ufrpe.br), no dia 11 de junho de 2019. 

9- Após a divulgação das chapas inscritas, será permitida a apresentação de recurso (apenas 
por vício de forma) até 24 horas, ficando o dia subsequente para a apreciação e julgamento 
pela Comissão de Consulta. Todos os candidatos inscritos e com inscrições homologadas 
terão seus nomes divulgados claramente em locais de fácil visualização e, no dia da 
consulta, no local de realização da mesma. 

10-  A consulta para representação de docentes e técnicos administrativos, com votação secreta 
por seus pares, será realizada no Auditório da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, no dia 
26 de junho de 2019, no horário das 08h30 às 12h e das 14h às 18h. 

11-  O processo eleitoral, para a escolha de docentes e técnicos administrativos, será 
conduzido pela Comissão de Consulta e, uma vez encerrada a votação, dar-se-á início à 
contagem e apuração dos votos, realizada no mesmo local da consulta, solicitando-se a 
participação voluntária de escrutinadores entre os presentes. 

12-  O processo eleitoral para a escolha dos discentes será conduzido pela representação do 
DCE na UAST que, após apuração, remeterá à Comissão de Consulta documento constando 
resultado final da consulta, os nomes dos representantes eleitos (nomes dos indicados para o 
CTA) e a ATA da apuração geral. 

13-  Concluída a apuração geral, a Comissão de Consulta deverá remeter o relatório final à 
Presidente do CTA da UAST para homologação do relatório final da consulta para 
representação junto ao Conselho Técnico Administrativo da UAST/UFRPE. 

14-  A posse dos representantes de todas as categorias indicados pela consulta à comunidade 
acadêmica ocorrerá em reunião, a ser convocada pela Direção Geral e Acadêmica. 

15-  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Consulta. 

 
Serra Talhada, 28 de maio de 2019. 

 
 

Comissão de Consulta: 
 

Profa. Danielli Matias de Macedo Dantas 
Profa. Cintia Beatriz de Oliveira 

Francisco Auci Vidal 
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ANEXO I – CALENDÁRIO DE CONSULTA 

 
ETAPA DATA 

Divulgação do Edital da Consulta 29 de maio de 2019 
Inscrições das chapas 03 a 10 de junho de 2019 
Publicação das chapas inscritas 11 de junho de 2019 
Interposição de recursos 12 de junho de 2019 
Publicação da Homologação das inscrições após análise de 
recursos 

14 de junho de 2019 

Realização da Consulta  26 de junho de 2019 
Divulgação dos resultados 27 de junho de 2019 
Interposição de recursos 28 de junho de 2019 
Divulgação do resultado final 02 de julho de 2019 
Envio do Relatório Final da Consulta ao CTA/UAST 03 a 05 de julho de 2019 

 
 

Serra Talhada, 28 de maio de 2019. 
 
 


