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CRONOGRAMA
Item

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Descrição do Evento
Publicação do Edital No 09/2016, de 22 de fevereiro de 2016
Convoca os corpos docente, discente e técnico-administrativo
para a Consulta à Comunidade Universitária visando a
elaboração da lisa tríplice para a escolha do Reitor da
Universidade Estadual do Ceará e dá outras providências.
Inscrição dos candidatos para composição das chapas das
candidaturas para Reitor da UECE, por meio de formulário
padronizado.
Resultado dos pedidos de registro das chapas, divulgado no
endereço
eletrônico
da
Comissão
Eleitoral
(www.uece.br/eleicoes).
Período para interposição de recurso administrativo referente
a indeferimento de registro de chapa.
Resultado Definitivo (após recursos) dos pedidos de registro
das chapas, divulgado no endereço eletrônico da Comissão
Eleitoral (www.uece.br/eleicoes).
Sorteio público para definir a ordem das chapas nas cédulas
eleitorais.
Divulgação das listas de eleitores aptos a votar.
• Docentes
• Discentes
• Servidores Técnico-Administrativos
Voto em separado
• Data limite para Docentes, Servidores TécnicoAdministrativos afastados para pós-graduação ou exercício
de cargo comissionado que estejam fora da cidade de sua
lotação funcional comunicarem à Comissão Eleitoral sua
intenção de votar em separado, informando a Seção Eleitoral
em que desejam votar.

Dia da
Semana

Data

3ª

23/02/2016

--

07 a 11/03/2016

4ª

16/03/2016

5ª e 6ª

17 e 18/03/2016

3ª

22/03/2016

4ª

23/03/2016

3ª

05/04/2016

3ª

05/04/2016

3ª

05/04/2016

4ª e 5ª

06 e 07/04/2016

3ª

12/04/2016

--

Até 15/04/2016

• Data limite para Docentes, Servidores TécnicoAdministrativos e alunos que por força de situação especial,
previamente comunicada e aprovada pela Comissão Eleitoral
estejam impossibilitados de votar em sua Seção Eleitoral e
desejam votar em separado, informando a Seção Eleitoral
em que desejam votar.
9.
10.
11.
12.

Data limite para as chapas enviarem a relação dos fiscais
para as seções eleitorais.
Recurso à Comissão Eleitoral relativo à divulgação das listas
de eleitores.
Eleições
• Horário: das 09 às 20 horas
Resultado das Eleições

