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Gabinete da Direção 

CAMPUS SÃO MATEUS 

RESOLUÇÃO 007/2018 

O CONSELHO DEPARTAMENTAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE 
DO ESPÍRITO SANTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias; 

CONSIDERANDO o que consta do Documento avulso N°. 23068.038439/2018-63; 

CONSIDERANDO a Resolução n°003, de 02 de abril de 2018; 

CONSIDERANDO a aprovação da Plenária, por unanimidade, na Décima Terceira 
Sessão Ordinária realizada no dia 02 de julho de 2018, 

RESOLVE: 

Art. 1° Alterar o anexo I da Resolução n° 003/2018 deste Conselho da seguinte forma: 

Onde está escrito:  

"Art. 29 — Após divulgação oficial do resultado da Pesquisa Eleitoral pela Comissão 
Coordenadora da Pesquisa Eleitoral, os eventuais recursos contra o resultado serão interpostos 
perante o Colégio Eleitoral (Conselho Departamental) no período das 08 (oito) às 17 
(dezessete) horas do dia 26 (vinte e seis) de junho de 2018 e esse se reunirá no dia 27 (vinte e 
sete) de junho de 2018 para deliberações." 

Leia-se: 

"Art. 29 — Após divulgação oficial do resultado da Pesquisa Eleitoral pela Comissão 
Coordenadora da Pesquisa Eleitoral, os eventuais recursos contra o resultado serão interpostos 
perante o Colégio Eleitoral (Conselho Departamental) no período das 08 (oito) às 17 
(dezessete) horas do dia 03 (três) de julho de 2018 e esse se reunirá no dia 05 (cinco) de julho 
de 2018 para deliberações". 

Art. 2° Alterar o anexo H da Resolução n° 003/2018 deste Conselho da seguinte forma: 

Onde está escrito: 

PROCEDIMENTOS PERÍODO 

Inscrição das chapas 07 e 08 de maio de 2018, das 08 às 17 horas 

Deferimento e informação das chapas inscritas 09 de maio de 2018, às 17 horas 

Prazo para pedido de impugnação das chapas 14 de maio de 2018, das 08 às 17 horas 

Reunião da Comissão para julgar os pedidos de 
impugnação das chapas 15 de maio de 2018 
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Período 	para 	divulgação 	da 	proposta 	pelos 
candidatos das chapas 

16 de maio de 2018 até 19 de junho de 2018 

Prazo para a Secretaria Geral do CEUNES 
entregar à Comissão Coordenadora da Pesquisa 
Eleitoral a relação dos participantes da Pesquisa 
Eleitoral 

08 de junho de 2018 às 17 horas 

Prazo para a Comissão Coordenadora da Pesquisa 
Eleitoral 	divulgar 	a 	composição 	da 	seção 
receptora 

13 de junho de 2018 

Divulgação 	dos 	participantes 	da 	pesquisa 
eleitoral, locais e o respectivo número 

13 de junho de 2018 

Credenciamento de fiscais das chapas 14 de junho de 2018, até às 17 horas 

Solicitação de inclusão de eleitores na lista, art. 39 
§ único 

18 de junho de 2018, até às 17 horas 

Dia da Pesquisa Eleitoral 20 de junho de 2018 

Divulgação do resultado da pesquisa 21 de junho de 2018 

Prazo para pedido de impugnação da eleição 22 de junho de 2018, das 08 às 17 horas 

Prazo para julgamento da impugnação da eleição 25 de junho de 2018 

Relatório final 28 de junho de 2018 

Reunião do Colégio Eleitoral 02 de julho de 2018 

Leia-se: 

PROCEDIMENTOS PERÍODO 

Inscrição das chapas 07 e 08 de maio de 2018, das 08 às 17 horas 

Deferimento e informação das chapas inscritas 09 de maio de 2018, às 17 horas 

Prazo para pedido de impugnação das chapas 14 de maio de 2018, das 08 às 17 horas 

Reunião da Comissão para julgar os pedidos de 
impugnação das chapas 

15 de maio de 2018 

Período 	para 	divulgação 	da 	proposta 	pelos 
candidatos das chapas 

16 de maio de 2018 até 19 de junho de 2018 

08 de junho de 2018 às 17 horas 

Prazo para a Secretaria Geral do CEUNES 
entregar à Comissão Coordenadora da Pesquisa 
Eleitoral a relação dos participantes da Pesquisa 
Eleitoral 

Prazo para a Comissão Coordenadora da Pesquisa 
Eleitoral 	divulgar 	a 	composição 	da 	seção 
receptora 

13 de junho de 2018 
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Divulgação 	dos 	participantes 	da 	pesquisa 
eleitoral, locais e o respectivo número 

13 de junho de 2018 

Credenciamento de fiscais das chapas 14 de junho de 2018, até às 17 horas 

Solicitação de inclusão de eleitores na lista, art. 39 
§ único 

18 de junho de 2018, até às 17 horas 

Dia da Pesquisa Eleitoral 20 de junho de 2018 

Divulgação do resultado da pesquisa 22 de junho de 2018 

Prazo para pedido de impugnação da eleição 25 de junho de 2018, das 08 às 17 horas 

Prazo para julgamento da impugnação da eleição 29 de junho de 2018 

Relatório final 02 de julho de 2018 

Reunião do Colégio Eleitoral 05 de julho de 2018 

Art. 30  Revogam-se as disposições em contrário. 
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