COMISSÃO ELEITORAL PERMANENTE DO GRÊMIO ESTUDANTIL
EDITAL No 05/2021
RETIFICAÇÃO Nº 02 DO CRONOGRAMA: ELEIÇÃO DO GRÊMIO ESTUDANTIL
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA | CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA
A Comissão Eleitoral Permanente do Grêmio Estudantil, no uso de suas atribuições legais,
torna pública a RETIFICAÇÃO Nº 01 do EDITAL Nº 01/2020, que trata da eleição dos
membros representantes do Grêmio Estudantil do Campus Avançado Uruguaiana, para a
Gestão 2021/2022.
1. NO ANEXO II, ONDE SE LÊ
PERÍODO

DESCRIÇÃO

06/01/2021 a 13/01/2021

Divulgação do processo de inscrição das chapas para eleição do
Grêmio Estudantil junto aos estudantes, por parte da Comissão
Eleitoral Permanente.

14/01/2021 a 21/01/2021

Inscrição das chapas no Processo Eleitoral. Os dados solicitados
na inscrição estão disponíveis no Anexo II. As inscrições ocorrem
exclusivamente
pelo
formulário
(disponível
no
link
https://docs.google.com/forms/d/1WJtNGinCFHJ38QX5B06bQggatt9mQJASWC5Rrdnc8M/edit?usp=sharing ).

22/01/2021

A divulgação das chapas inscritas ocorre até o final da tarde pelas
redes sociais do CAU, Site Oficial, redes sociais do Grêmio
Estudantil e e-mails institucionais.

22/01/2021* a 31/01/2021

Após a divulgação das chapas inscritas. Período destinado à
campanha eleitoral. Deve seguir as normativas indicadas no edital.

26/01/2021

Caso haja mais de uma chapa inscrita, será realizado, neste dia,
um debate entre as mesmas. Neste caso, a Comissão Eleitoral
Permanente divulgará o formato e como se dará a transmissão a
partir da homologação das inscrições.

01/02/2021

Votação e divulgação dos resultados, segundo cronograma
abaixo:
7h45min: Será realizada transmissão pelo Google Meet (acesso
pelo link https://meet.google.com/grc-zgps-aub ) na qual se mostrará que
medidas foram tomadas para garantir a segurança na eleição que
o formulário está fechado para respostas, transmitindo-se a
abertura do mesmo às 8h.
8h às 18h: Durante esse período, os estudantes votarão usando o
formulário disponível no dia da votação.
18h: Será realizada transmissão pelo Google Meet (acesso pelo
link https://meet.google.com/mpm-nnvw-zrd ) na qual será
encerrado o recebimento de respostas e divulgado o resultado das
eleições pelas redes sociais do CAU, Site Oficial, redes sociais do
Grêmio Estudantil e e-mails institucionais.

08/02/2021

Será transmitida, às 10h da manhã, pelo Google Meet (acesso
pelo
link
Ihttps://meet.google.com/fab-wifk-mwv?hs=122&authuser=2 ), a
cerimônia de posse da nova direção do Grêmio Estudantil.

LEIA-SE
PERÍODO

DESCRIÇÃO

06/01/2021 a 13/01/2021

Divulgação do processo de inscrição das chapas para eleição do
Grêmio Estudantil junto aos estudantes, por parte da Comissão
Eleitoral Permanente.

14/01/2021 a 21/01/2021

Inscrição das chapas no Processo Eleitoral. Os dados solicitados
na inscrição estão disponíveis no Anexo II. As inscrições ocorrem
exclusivamente
pelo
formulário
(disponível
no
link
https://docs.google.com/forms/d/1WJtNGinCFHJ38QX5B06bQggatt9mQJASWC5Rrdnc8M/edit?usp=sharing ).

22/01/2021

A divulgação das chapas inscritas ocorre até o final da tarde pelas
redes sociais do CAU, Site Oficial, redes sociais do Grêmio
Estudantil e e-mails institucionais.

22/01/2021* a 31/01/2021

Após a divulgação das chapas inscritas. Período destinado à
campanha eleitoral. Deve seguir as normativas indicadas no edital.

26/01/2021

Caso haja mais de uma chapa inscrita, será realizado, neste dia,
um debate entre as mesmas. Neste caso, a Comissão Eleitoral
Permanente divulgará o formato e como se dará a transmissão a
partir da homologação das inscrições.

01/02/2021

Votação e divulgação dos resultados, segundo cronograma
abaixo:
7h45min: Será realizada transmissão pelo Google Meet (acesso
pelo link https://meet.google.com/grc-zgps-aub ) na qual se mostrará que
medidas foram tomadas para garantir a segurança na eleição que
o formulário está fechado para respostas, transmitindo-se a
abertura do mesmo às 8h.
8h às 18h: Durante esse período, os estudantes votarão usando o
formulário disponível no dia da votação.
18h: Será realizada transmissão pelo Google Meet (acesso pelo
link https://meet.google.com/mpm-nnvw-zrd ) na qual será
encerrado o recebimento de respostas e divulgado o resultado das
eleições pelas redes sociais do CAU, Site Oficial, redes sociais do
Grêmio Estudantil e e-mails institucionais.

09/02/2021

Será transmitida, às 19h, pelo Google Meet (acesso pelo link
meet.google.com/ucu-pmgb-rox ), a cerimônia de posse da nova
direção do Grêmio Estudantil.

2. As demais informações referentes ao Edital 01/2021 permanecem inalteradas.

