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Memorando da Comissão para eleição do diretório acadêmico do curso de
Engenharia de Produção para o Período de Set/2014 a Set/2015
A Comissão eleitoral composta por quatro estudantes do CGEP – Anna Júlia
Lorenzzon Gelain(substituta), Laís Kerber, Patrícia Cenci Barro e Leonardo Huber –
torna públicas as regras para a eleição de chapas ao diretório acadêmico do CGEP,
conforme descritas na sequencia.
1) Regras Gerais
- Cada estudante tem direito a votar em apenas uma chapa;
2) Critérios para elegibilidade da chapa
A chapa deve conter, pelo menos, um estudante representante de cada
semestre (1º, 3º e 7º). Sendo desobrigada a presença de um representante do 9º
semestre.
Contudo, as chapas devem conter até 12 membros como descrito no
estatuto da entidade. As chapas candidatas devem ter conhecimento do estatuto
da entidade e segui-lo criteriosamente quando eleitas.
A candidatura acontecerá quando um membro da chapa enviar um e-mail
para produção@ufsm.br com o assunto “Chapa candidata”.
Neste e-mail deve constar: nome da chapa; nome dos membros; número
de matricula; semestre de cada membro e cargo respectivamente.
3) Cronograma da eleição
Datas
27 a
29/08/2014
30/08/2014
31/08/2014
1 a 4/08/2014
5/08/2014
5/08/2014

Atividades
Candidaturas (e-mail dos candidatos para produção@ufsm.br)
Análise das inscrições das chapas
Homologação das inscrições das chapas
Campanha das chapas em sala de aula e vias digitais
Eleição na secretária do curso a partir das 9:00 até 16:00
Divulgação do resultado (site curso, facebook)

4) Funções do Diretório Acadêmico (DA)
-Participar das reuniões do CCGEP;
-Auxiliar na organização do Melhorando a Produção;
-Organizar a semana acadêmica do CGEP (SADEP);
-Organizar atividades esportivas;
-Organizar excursão para eventos de Engenharia de Produção;
-Organizar visitas técnicas a empresas da região;
-Entre outros
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