
Comunicado da Comissão Organizadora da Consulta para  

Escolha de Decano/a e Vice/Decano/a do CFAC 

 

Assunto: alteração de calendário para a realização da consulta e demais trâmites 

 

Em razão da migração do Centro de Dados da UFSB para a nova sede da Reitoria, fica 

alterado o calendário previsto no Edital CFAC 02/2021. 

Onde se lê: 

Art. 17 Fica estabelecido o seguinte calendário para o processo de consulta relativo 

ao presente Edital: 

DATAS  ETAPAS 

05 de julho  Publicação do Edital 

De 7 a 14 de Julho  Inscrição das propostas e das chapas candidatas à 

decano/e vice-decano/a, via Formulário de 

Inscrição (ANEXO I) a ser enviado para o e-mail 

consulta2021cfac@gmail.com  

15 de Julho Divulgação, no site do CFAC, das chapas 

homologadas e da lista de docentes lotados no 

CFAC 

16 de Julho Recebimento de recursos acerca da inscrição de 

chapas, enviados por meio de formulário ao e-mail 

consulta2021cfac@gmail.com (Anexo II). 

17 de julho Divulgação dos resultados dos recursos 

interpostos e a lista oficial de chapas inscritas 

19 de julho Prazo final de regularização da vinculação de 

docente ao CFAC para a inclusão de seu nome na 

Lista de Votantes 

De 17 de julho a 21 de julho Realização das campanhas pelas chapas, por meio 

virtual, em decorrência da pandemia da covid-19, 

para a comunidade do CFAC 

20 de julho Prazo limite para indicação de fiscal por chapas 

inscritas, através de comunicação ao email 

consulta2021cfac@gmail.com  

mailto:consulta2021cfac@gmail.com
mailto:consulta2021cfac@gmail.com
mailto:consulta2021cfac@gmail.com


21 de julho Debate às 10h em sala virtual a ser previamente 

divulgada na página institucional do CFAC 

De 22 de julho a 23 de julho Consulta a ser realizada no SIGEleição 

26 de julho Apuração às 10h em sala virtual 

26 de julho Divulgação às 11h do resultado da Consulta na 

página institucional do CFAC 

27 de julho Prazo para interposição de recursos (até às 11h) 

27 de julho Divulgação às 14h do Resultado Final da Consulta 

e respectivo encaminhamento à Congregação do 

CFAC 

 

Leia-se: 

 

Art. 17 Fica estabelecido o seguinte calendário para o processo de consulta relativo 

ao presente Edital: 

DATAS  ETAPAS 

05 de julho  Publicação do Edital 

De 7 a 14 de julho  Inscrição das propostas e das chapas candidatas à 

decano/e vice-decano/a, via Formulário de 

Inscrição (ANEXO I) a ser enviado para o e-mail 

consulta2021cfac@gmail.com  

22 de julho Divulgação, no site do CFAC, das chapas 

homologadas e da lista de docentes lotados no 

CFAC 

23 de julho Recebimento de recursos acerca da inscrição de 

chapas, enviados por meio de formulário ao e-mail 

consulta2021cfac@gmail.com (Anexo II). 

26 de julho Divulgação dos resultados dos recursos 

interpostos e a lista oficial de chapas inscritas 
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27 de julho Prazo final de regularização da vinculação de 

docente ao CFAC para a inclusão de seu nome na 

Lista de Votantes 

De 26 de julho a 02 de 

agosto 

Realização das campanhas pelas chapas, por meio 

virtual, em decorrência da pandemia da covid-19, 

para a comunidade do CFAC 

30 de julho Prazo limite para indicação de fiscal por chapas 

inscritas, através de comunicação ao email 

consulta2021cfac@gmail.com  

28 de julho Debate às 10h em sala virtual a ser previamente 

divulgada na página institucional do CFAC 

De 03 de agosto a 04 de 

agosto 

Consulta a ser realizada no SIGEleição 

05 de agosto Apuração às 10h em sala virtual 

05 de agosto Divulgação às 11h do resultado da Consulta na 

página institucional do CFAC 

06 de agosto Prazo para interposição de recursos (até às 11h) 

06 de agosto Divulgação às 14h do Resultado Final da Consulta 

e respectivo encaminhamento à Congregação do 

CFAC 

 

Os demais artigos continuam em vigor, 

 

Porto Seguro, 14 de julho de 2021. 

. 

 

Comissão Organizadora da Consulta para Escolha de Decano/a e Vice/Decano/a do 

CFAC 
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