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Carta convocatória para formação de chapas para a eleição da Comissão de Formatura da 

turma de 2023 
 

A chapa inscrita concorrerá a vaga para presidir a Comissão de formatura do curso de 
Engenharia Civil, responsável pela organização da colação de grau do primeiro 
semestre de 2023, para gestão com duração de nove meses, contada a partir da data 
de posse, nos seguintes termos: 

DAS INSCRIÇÕES (14/07 A 15/07): 

Todos os alunos devidamente matriculados no curso de Engenharia Civil podem 
concorrer a este pleito, desde que estejam com a situação ativa junto à secretaria do 
curso. 

As inscrições devem ser realizadas em formulário virtual, e devem ser entregues 
diretamente à comissão eleitoral. 

A chapa é composta por 05 discentes da seguinte maneira: 

• 1 candidato à PRESIDÊNCIA; 
• 1 candidato à VICE-PRESIDÊNCIA; 
• 1 candidato para o cargo de TESOUREIRO(A); 
• 1 candidato para o cargo de SECRETÁRIO (A); 
• 1 candidato para o cargo de COORDENADOR (A) DE EVENTOS; 

 

DO ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES (15/07 ÀS 23:59): 

Após as inscrições das chapas será confeccionado o formulário para votação. 

DAS ELEIÇÕES (18/07 DAS 00:01 ÀS 23:59): 

As votações serão realizadas no dia 07/07 das 00:01 às 23:59 digitalmente via formulário 
do Google, o qual gera uma tabela para conferência de votos. Os formulários serão 
limitados a uma resposta por discente, de forma secreta e em um único escrutínio. 

DAS APURAÇÕES DOS VOTOS (19/07 ÀS 19:00) 

A comissão organizadora contabilizará os votos válidos, brancos e nulos do formulário. 
Para que seja realizada a contagem, um representante da chapa que concorre o pleito, 
um discente e um membro da comissão organizadora deve estar presente. 

Esta mesma comissão redigirá a ata contendo o resultado da eleição, todos os presentes 
irão assiná-la e a mesma será publicada no site do Centro de Estudos do Mar e será 
enviada por e-mail à coordenação do curso, direção do CEM e os discentes do curso para 
conhecimento público. 

LINK PARA O FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO: https://forms.gle/11yoLfXLZmtoARDP6  

https://forms.gle/11yoLfXLZmtoARDP6
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