
COMISSÃO ELEITORAL
DIRETÓRIO ACADÊMICO DE ENGENHARIA DE MINAS (DAEM)

Instituto Federal De Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) Campus Brumado

COMUNICADO
(1ª Retificação em 20 de outubro de 2022)

Com nossos comprimentos à comunidade acadêmica de Engenharia de Minas, comunicamos que a
votação que aconteceria dia 26/10/2022 (vigésimo sexto dia do mês de outubro de dois mil e vinte e dois)
e 27/10/2022 (vigésimo sétimo dia do mês de outubro de dois mil e vinte e dois), das 10h00 (dez horas)
às 20h00 (vinte horas) em ambas datas, como pleiteado em Plenária Geral (PG) do Diretório Acadêmico
em 13/10/2022 (décimo terceiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte e dois), será ANTECIPADA
visto que a data de realização da 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT/SECITEC-IFBA
Brumado) foi transferida para a semana de votação para composição da Diretoria Executiva (DIEX),
devido o falecimento do discente José Augusto Gomes Barbosa.

Tendo em vista a transferência da data de realização do evento 19ª Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia (SNCT/SECITEC-IFBA Brumado) para a semana de votação do Diretório Acadêmico,
defere-se antecipado a votação para composição da Diretoria Executiva (DIEX), regido pelo Edital de
Convocação do Processo Eleitoral do Diretório Acadêmico nº 01, de 24 de agosto de 2022, conforme
após realizada a Plenária Geral dos Estudantes de Engenharia de Minas, PARA 21/10/2022 (vigésimo
primeiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte dois), DAS 13h00 (treze horas) ÀS 20h00 (vinte
horas) [Retificação em 20 de outubro de 2022].

PORTANTO, convidamos a comunidade acadêmica do curso bacharelado em Engenharia de Minas para
comparecer a unidade de ensino do IFBA Campus Brumado em 21/10/2022, a partir das 13h00, para
VOTAÇÃO para composição da DIEX do Diretório Acadêmico.

Neste sentido, permanece aberto à comunidade acadêmica, para sanar dúvidas e promover maior
esclarecimento do Processo Eleitoral, o endereço de e-mail da Comissão Eleitoral do DAEM
comissadodiretorio.ifbabru@gmail.com.

Publique-se
Comissão Eleitoral
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