EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE INSCRIÇÕES DE CHAPAS PARA ELEIÇÕES DA
NOVA DIRETORIA DO DIRETÓRIO ACADÊMICO DO CURSO DE DESIGN
Convocamos todos os alunos do curso de bacharelado em Design que
estejam regularmente matriculados para que inscrevam suas chapas e
concorram à nova diretoria do Diretório Acadêmico de Design. As inscrições
ocorrerão entre os dias 17/10/2016 e 28/10/2016 na coordenação do curso de
Design na sala dos Professores, localizada no prédio Sede, das 18 horas até
às 19 horas e 20 minutos durante este período.
Conforme estatuto do diretório, as chapas devem ser compostas por:
a) 01 Presidente
b) 01 Vice-Presidente
c) 01 Secretário Geral
d) 01 Secretário Substituto
e) 01 Secretário de Eventos e Divulgação
f) 01 Secretário Substituto de Eventos e Divulgação
g) 01 Tesoureiro
h) 01 Tesoureiro Substituto
Os dados de todos os componentes da chapa necessários para o
formulário de inscrição são os seguintes:







Nome completo e legível;
CPF;
RG;
Cargo na Diretoria Executiva;
Número de matrícula da Faculdade da Serra Gaúcha;
Comprovante de matrícula regular no semestre em que ocorrem as
eleições (pode ser do Portal Acadêmico);
 Assinatura do candidato e do presidente da chapa;
Os formulários para inscrição das chapas devem ser retirados na
coordenação do curso e depois de preenchidos, entregues também na

Coordenação do Curso de Design para a coordenadora ou algum dos membros
do NDE do curso de Design.
Tendo chapas inscritas neste período e atendendo os requisitos
necessários, as mesmas terão do dia 31/10/2016 a 19/11/2016 para campanha
eleitoral.
As eleições ocorrerão das 09 horas do dia 21/11/2016 às 22 horas e 30
minutos do dia 23/11/2016 via portal acadêmico.
Será considerada eleita a chapa que obtiver 50% + 1 dos votos. Caso
haja apenas uma chapa concorrendo ao Diretório Acadêmico, da mesma
forma, só é eleita se atingir 50% + 1 dos votos.
A posse da nova Diretoria se dará no dia 25/11/2016 na sede do Diretório
Acadêmico de Design. Ficando as duas semandas seguintes à posse,
reservadas para que todos os documentos, registros e demais demandas
sejam acertadas e transferidas da gestão anterior para a que estiver assumindo
o Diretório Acadêmico de Design.

Comissão Eleitoral 14/10/2016

