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EDITAL DE ELEIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DISCENTE  
 
O CONSELHO DO CAMPUS SAP DA FURG, através de Comissão Especial Eleitoral 

constituída na reunião extraordinária do dia 21/07/2022,  torna público o processo de 

ELEIÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO DISCENTE. 

 

1.  DAS VAGAS  

 

1.1. O presente Edital visa preencher uma (1) vaga da representação discente  

prevista no artigo 4º do Regimento do Campus.  

2. DAS CHAPAS E INSCRIÇÕES  
 

2.1. Para concorrer à vaga de representante discente, os estudantes deverão se 

inscrever em chapas.  

 

2.2 Cada chapa será composta por um Titular e um Suplente, obrigatoriamente 

matriculados regularmente em um dos seguintes Cursos sediados no Campus SAP: 

a) Administração; 

b) Engenharia Agroindustrial Agroquímica; 

c) Engenharia Agroindustrial Indústrias Alimentícias; 

d) Engenharia de Produção; 

e) Licenciatura em Ciências Exatas; 

f) Mestrado Profissional em Ensino de Ciências Exatas; e  

g) Mestrado em Sistemas e Processos Agroindustriais.  

 

2.3. A inscrição da chapa será feita no período dado no Anexo 1, através de envio de e-

mail para campus.sap@furg.br, com o assunto (subject) “Eleição para o Conselho do 

Campus”, contendo: 

a) Nome completo e número de matrícula do TITULAR; 

b) Nome completo e número de matrícula do SUPLENTE. 

 

2.4  A chapa inscrita receberá um e-mail de confirmação do recebimento da inscrição. 

 

https://sap.furg.br/publicacoes-oficiais/regimento/602-regimento-do-campus-2.html
mailto:campus.sap@furg.br
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2.5 Apenas as chapas que cumprirem os requisitos estabelecidos neste Edital serão 

homologadas pela Comissão. 

 

3. DA ELEIÇÃO 

 

3.1. São aptos a votar os discentes regularmente matriculados nos cursos elencados 

no item 2.2 deste Edital.  

 

3.2. Cada votante poderá votar em apenas uma chapa.   

 

3.3. A eleição ocorrerá por consulta eletrônica no site https://consultas.furg.br, 

mediante login e senha utilizados no sistemas.furg.br.  

 

4. DO RESULTADO E POSSE 

4.1. O resultado da apuração dos votos e o resultado final da eleição serão divulgados 
no site do Campus SAP (sap.furg.br).   
 
4.2. A primeira reunião do Conselho subsequente à eleição, em um mesmo ponto de 
pauta, deliberará sobre a homologação do processo e o resultado final e, ato contínuo, 
dará posse dos Representantes eleitos .   

5. DOS RECURSOS 

5.1. Caberá recurso contra a não-homologação de chapas e contra o resultado da 

apuração dos votos, mediante envio de e-mail para campus.sap@furg.br, contendo:  

a) como Assunto (subject), “Recurso – eleição discentes”;  

b) a identificação de quem solicita o recurso (nome completo e matrícula ou 

SIAPE); 

c) o objeto do recurso (não-homologação ou resultado da apuração dos votos);  

d) as razões (justificativa) para o recurso.  

 

5.2. Não será aceito qualquer recurso fora do prazo. 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1 A Comissão publicará no site do Campus (sap.furg.br ) os atos das etapas da 

Eleição conforme Cronograma do Anexo 1. 

 

https://consultas.furg.br/
sap.furg.br
mailto:campus.sap@furg.br
https://sap.furg.br/
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6.2 Quaisquer dúvidas oriundas deste Edital ou relativas ao processo eleitoral serão 

dirimidas pela Comissão Eleitoral, por manifestação perante ou comunicada ao 

Conselho do Campus.  

 

Santo Antônio da Patrulha, 22 de julho de 2022. 

DARLENE WEBLER 

KARINE WOLKMER 

LIZANDRO MELLO 

Comissão Especial Eleitoral. 

 

 

ANEXO 1  

 

CRONOGRAMA PARA A ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DISCENTES NO CONSELHO DO 

CAMPUS SAP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Atividade 

26/07 a 02/08/2022 Período de Inscrições de chapas 

03/08/2022 Homologação das Chapas 
04/08/2022 Prazo para recursos relativos à 

homologação das Chapas 
05/08/2022 Divulgação final das chapas 

homologadas 
12 a 14/08/2022 Eleição “online” pelo consultas.furg.br  

15/08/2022 Divulgação do resultado da 
apuração dos votos 

16/08/2022 Prazo de recursos relativos ao 
resultado da apuração dos votos 

17/08/2022 Divulgação do resultado final da 
eleição 

18/08/2022 Apresentação do resultado na 
reunião do Conselho, homologação e 
posse dos Representantes. 


