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EDITAL N.º 001/2018 – DLE/FALA

A comissão eleitoral, designada pela portaria Nº 001/2018 – DLE/FALA/UERN, de 22 de
março de 2018, com a incumbência de organizar e executar o processo eleitoral para escolha
de chefe e subchefe do Departamento de Letras Estrangeiras, para o biênio 2018/2020, torna
público,  pelo  presente  edital,  o  calendário  eleitoral  e  as  normas específicas  para  o  pleito,
conforme estabelecido. 

Do calendário eleitoral:

01 Registro da Candidatura 09 e 10/04/2018
02 Impugnação de candidaturas 11/04/2018
04 Defesas de Impugnação 12/04/2018
05 Resultado do julgamento pela comissão eleitoral dos pedidos

de impugnação
13/04/2018

06 Recurso, ao Departamento, da decisão sobre impugnação de
candidaturas pela comissão eleitoral

16/04/2018

07 Resultado do recurso (de impugnação de candidaturas) ao
Departamento

19/04/2018

08 Homologação das candidaturas 19/04/2018
09 Eleições 26/04/2018
10 Resultado das Eleições 26/04/2018
11 Recurso, à comissão eleitoral, do resultado das eleições 27/04/2018
12 Resultado do julgamento de recurso (acerca dos resultados

da eleição) pela comissão eleitoral
30/04/2018

13 Recurso, ao Departamento, da decisão da comissão eleitoral
sobre recursos contra os resultados da eleição

02/05/2018

14 Resultado  do  recurso  ao  Departamento  (acerca  dos
resultados da eleição)

07/05/2018

15 Homologação  do  resultado  das  eleições  pela  plenária
departamental  e  envio à direção da FALA para  as  devidas
providências

07/05/2018



Das normas específicas: 

a) A eleição para chefe e subchefe será regida de acordo com o Regimento Geral da UERN e
pelo Estatuto da UERN; 

b) O registro de candidaturas será feito mediante requerimento à comissão eleitoral; 

c) A secretaria da comissão eleitoral funcionará no Departamento de Letras Estrangeiras, nos
dias de expediente, conforme Calendário Universitário, das 7h30min às 11h, das 13h30min às
17h e das 19h30min às 22h. 

d) A comissão eleitoral, legalmente constituída, presidirá a votação, que será realizada no dia
26 de abril de 2018, das 9h às 11h, em reunião departamental convocada para este fim. 

MOSSORÓ/RN, 02 de abril de 2018.

______________________________________
Prof. Nilson Roberto Barros da Silva

Presidente da comissão eleitoral

___________________________________________________
Profa. Mariane Raquel Lima Dantas

Membro da comissão eleitoral

_________________________________________________________

TNS Ana Cláudia de Medeiros

Membro da comissão eleitoral


