Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior
Universidade Estadual do Ceará
Reitoria

EDITAL No 26/2016 – REITORIA, DE 24 DE AGOSTO DE 2016
Adia a data da Consulta Prévia visando a elaboração
da lista tríplice para a escolha de Diretores e ViceDiretores de Centros e Faculdades da Universidade
Estadual do Ceará e dá outras providências.

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE, Prof. Dr. José
Jackson Coelho Sampaio, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais e
considerando a Resolução No 881/2012-CONSU, de 30 de julho de 2012, que regulamenta o
processo de consulta à comunidade universitária, objetivando a elaboração da lista tríplice
para escolha de Diretores e Vice-Diretores de Centros e Faculdades da Universidade
Estadual do Ceará, considerando que o dia 31 de agosto de 2016, data marcada para a
realização da Consulta acima referida, é feriado no Município de Itapipoca e este fato
impossibilita a realização da consulta na Faculdade de Educação de Itapipoca (FACEDI) e
considerando a inconveniência de adiar a consulta somente na FACEDI, tendo em vista que
na seção da FACEDI estão vinculados estudantes de Graduação a Distância pertencentes a
Cursos do Centro de Ciências e Tecnologia, do Centro de Ciências da Saúde e do Centro de
Estudos Sociais Aplicados e, assim, evitar-se-ia o cerceamento do direito de voto destes
eleitores, TORNA PÚBLICAS as seguintes informações:
1. Fica adiada a Consulta Prévia para escolha dos Diretores e Vice-Diretores de Centros e
de Faculdades da UECE do dia 31 de agosto de 2016 para o dia 1º de setembro de
2016, no horário corrido das 9 às 20 horas.
2. As demais disposições do Edital Nº 21/2016-Reitoria, de 22/07/2016, que não
conflitarem com o presente Edital continuam em plena vigência como originalmente
foram estabelecidas.

Reitoria da Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza, 24 de agosto de 2016.

Prof. Dr. José Jackson Coelho Sampaio
Reitor da UECE

