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ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DE REPRESENTANTES DISCENTES
JUNTO AO CONSELHO DO
CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS - CECH
A Presidente do Conselho do Centro de Educação e Ciências Humanas, no
uso das atribuições legais e estatutárias que lhe são conferidas, com base nas
disposições contidas na Lei no 9.394, de 20/12/1995, torna público à comunidade
universitária da UFSCar o presente edital com vistas à realização de eleições para
escolha de representantes discentes que integrarão o Conselho do Centro de
Educação e Ciências Humanas - CoC-CECH.
Estarão em disputa, para mandatos de um (01) ano, as seguintes vagas:
- 6 (seis) vagas de representantes do corpo discente dos cursos de graduação do
CECH, sendo 3 efetivos e 3 suplentes;
- 6 (seis) vagas de representantes do corpo discente dos programas de pósgraduação do CECH, sendo 3 efetivos e 3 suplentes.
O voto é de natureza facultativa e cada eleitor poderá votar em 3 (três)
candidatos de sua respectiva categoria.
LISTAS DE VOTANTES: As listas de votantes serão divulgadas no site do
CECH no dia 17 de fevereiro de 2021. Eventuais recursos quanto às listas de
votantes deverão ser feitos exclusivamente pelo e-mail cech@ufscar.br até o dia
19 de fevereiro de 2021.
INSCRIÇÕES: As inscrições dos candidatos serão realizadas a partir das
08h00 do dia 22/02/2021 até às 18h00 do dia 23/02/2021, através do formulário
via Google Forms ( https://forms.gle/4CKF8VQv3iS54qE56 ) disponibilizado na
página do CECH <www.cech.ufscar.br>.
ELEIÇÃO: As eleições serão realizadas das 08h00 do dia 01 de março de
2021, finalizando no dia 02 de março de 2021 às 17h00, para todos os alunos dos
cursos, presenciais e a distância (graduação e pós-graduação), via sistema de
votação online Helios Voting, implementado na UFSCar. Esse sistema garante o
sigilo do voto e a integridade dos resultados, passível de verificação pelo(a)
próprio(a) eleitor(a) por meio de seu rastreador de cédula.
A apuração dos votos será realizada através do sistema Helios Voting na
presença da Comissão Eleitoral com transmissão via Google Meet, no dia 02 de
março de 2021 às 17h15.

Após a apuração, a lista de candidatos será ordenada por ordem
decrescente de número de votos recebidos. Os primeiros classificados serão
representantes efetivos e os seguintes serão representantes suplentes,
respeitando-se as quantidades de vagas disponíveis para cada pleito.
O resultado final da eleição será divulgado no site do CECH
(cech.ufscar.br) no dia 03 de março de 2021.

O presente edital deve chegar, impreterivelmente, ao conhecimento de toda
a comunidade universitária, fazendo uso de todos os meios disponíveis e de
divulgação intensa por parte das Coordenações de Cursos de Graduação e
Programas de Pós-Graduação do Centro de Educação e Ciências Humanas.

São Carlos, 10 de dezembro de 2020.

Profa. Dra. Maria de Jesus Dutra dos Reis
Diretora do CECH

