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RETIFICAÇÃO 01 DO EDITAL Nº 05/2016 QUE CONVOCA ELEIÇÕES PARA A 

ESCOLHA DO REPRESENTANTE DISCENTE DO CAMPUS SOSÍGENES COSTA 

NO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA 

BAHIA 

 

 

O Reitor da UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, no uso de suas atribuições 

legais, de acordo com a Lei nº 12.818, de 5 de junho de 2013, tendo em vista o disposto no 

Decreto nº 6.944/09, no Decreto nº 7.485/11, alterado pelo Decreto nº 8.259/14, e na Portaria 

Interministerial nº 1.178, de 5/12/2013, observados os termos da Lei nº 8.745/93 e alterações 

introduzidas pela Lei nº 9.849/1999, da Lei 12.772/2012 e da Lei nº 12.990/2014; das 

disposições do Estatuto e da Resolução nº 01/2014 desta Universidade e da legislação pertinente 

e complementar, resolve: 

 

Tornar público a retificação dos itens IV e V do CAPÍTULO V - Do Cronograma, que 

estabelece os prazos para a escolha do representante discente do campus Sosígenes Costa no 

Conselho Universitário da Universidade Federal do Sul da Bahia. 

 

Onde se lê:  

 

IV – no dia 15 de abril de 2016, das 14 às 20 horas, serão realizadas as eleições para a 

representação discente, observados os termos e as condições estabelecidas no presente Edital, 

devendo ser viabilizado a participação de todos os estudantes e garantidas as condições de 

segurança do voto. 

V – no dia 15 de abril de 2016, após o encerramento das eleições, a Comissão Eleitoral, fará 

o encerramento das eleições e divulgará os resultados no sítio eletrônico da UFSB 

(www.ufsb.edu.br). 

 

 

Leia-se: 

 

IV – no dia 20 de abril de 2016, das 14 às 20 horas, serão realizadas as eleições para a 

representação discente, observados os termos e as condições estabelecidas no presente Edital, 

devendo ser viabilizado a participação de todos os estudantes e garantidas as condições de 

segurança do voto. 

V – no dia 20 de abril de 2016, após o encerramento das eleições, a Comissão Eleitoral, fará o 

encerramento das eleições e divulgará os resultados no sítio eletrônico da UFSB 

(www.ufsb.edu.br). 

 

Itabuna, 12 de abril de 2016 

 

 

Naomar de Almeida Filho 

Reitor Pro tempore 
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