
Eleição da Coordenação e Vice-coordenação do Colegiado de Psicologia
Centro de Formação em Ciências da Saúde
Colegiado do Curso de Psicologia
Campus Paulo Freire

Edital n° 02/2021

PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DE CHAPAS PARA ELEIÇÃO DA
COORDENAÇÃO E VICE COORDENAÇÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE

PSICOLOGIA

A comissão eleitoral nomeada pela portaria CFCS n° 025/2021 vem a público informar o
novo cronograma para inscrição de chapas para coordenação e vice coordenação do
Colegiado de Psicologia. A prorrogação ao edital 02/2021 se deve à ausência de chapas
inscritas em datas estipuladas à concorrência ao novo pleito. Desta forma, o processo
eleitoral seguirá a partir de novo cronograma abaixo informado.

CRONOGRAMA

Data Evento Detalhamento

04/07/2021 a
08/07/2021

Publicação do edital de consulta Site do CFCS e divulgação
ao e-mail dos membros do
colegiado

08/07/2021 a
13/07/2021

Inscrições de chapas Até às 23h59min do dia
13/07/2021, exclusivamente
através do e-mail da
comissão eleitoral
coordpsi.ufsb@gmail.com

14/07/2021 a
15/07/2021

Divulgação das chapas inscritas Site do CFCS

16/07/2021
Interposição de recursos contra as
chapas inscritas

Até às 23h59min,
exclusivamente via e-mail da
comissão eleitoral

19/07/2021 Publicação da análise dos recursos;
Homologação da lista final de
candidaturas.

*No caso de eleição com chapa única,
a eleição pode se realizar por
aclamação unânime da chapa inscrita
pela Comissão de Consulta, conforme
art. 11 deste edital, possibilitando a
antecipação da homologação do
resultado final.

Site do CFCS

20/07/2021 a
27/07/2021

Período de campanha das chapas
homologadas

mailto:coordpsi.ufsb@gmail.com


28/07/2021
Consulta à comunidade

de 0h00min às 18h, via
SigEleições

29/07/2021

Apuração dos votos e publicação do
resultado da consulta

A Comissão Eleitoral fará a
apuração dos votos e
tornará público o resultado
preliminar via site do CFCS

30/07/2021
Interposição de recursos contra o
resultado preliminar

Até às 16h, exclusivamente
via e-mail da Comissão
eleitoral

02/07/2021 Divulgação da análise dos recursos
contra o resultado preliminar

Site do CFCS

02/07/2021 Homologação do resultado. Site do CFCS

Comissão Eleitoral
Portaria CFCS nº 025/2021

Silier Andrade Cardoso Borges

Matrícula SIAPE nº 3028692

Rebeca Valadão Bussinger

Matrícula SIAPE nº 3068113


