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ALTERAÇÃO DO CALENDÁRIO ELEITORAL 

 

Prezados(as), 

 

Conforme o calendário eleitoral para a realização do pleito de consulta à comunidade 

sobre os indicados para ocupar os cargos de Diretor(a) Geral do campus Juazeiro para o 

quadriênio 2019-2022, o prazo estabelecido para recebimento de recursos de 

impugnação da lista de votantes foi das 19h, do dia 08 de maio de 2019, às 19h, de 09 

de maio de 2019, totalizando um tempo de 24h. Na noite de 08 de maio de 2019 a 

Comissão Eleitoral Local publicou esta lista no mural do campus e no site e também 

informou as turmas que estudam nesse turno sobre as eleições locais, sobre a verificação 

da lista de votantes e sobre o prazo para interpor recursos a esta lista. Porém, foi 

constatado que muitos estudantes dos cursos subsequentes não estavam com seus nomes 

inclusos na lista de votantes. O setor de Protocolo do campus funcionou, nesta noite, 

parcialmente, pois atividades concomitantes foram realizadas pela profissional que atua 

no setor (houve reunião de pais das 18h até por volta das 19h30min e, em seguida, a 

profissional fez a entrega de livros didáticos para esse público). Além disso, o horário 

de intervalo do setor nessa data, à noite, foi de 20h às 21h. As aulas dos cursos 

subsequentes se iniciam às 18h20min e se encerram às 22h e maioria desses estudantes 

não têm condições de comparecer à instituição em horário comercial. Pelo fato de 

muitos serem trabalhadores, também não conseguem chegar à instituição antes das 19h. 

Analisando a situação ocorrida, a Comissão Eleitoral Local decidiu alterar o calendário 

eleitoral desta maneira: 

 

Respeitosamente, 

 

Comissão Eleitoral Local 


