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CONSELHO CURADOR

nesoluçÃo No o4l20i6

Dispõe sobre a aprovaçâo do Calendário Eleitoral dat=1g::i=i'l::'1i11"=:::ï:111==============
O Conselho Gurador,  em reunião real izada no dia 30
de agosto de 2016, no uso das atr ibuiçôes que lhe são
conferidas pelo seu Regimento Interno e pelo Estatuto
da Fundação Universidade de Cruz Alta,

RESOLVE:

Art igo 1o. Aprovar o Calendário Elei toral  para escolha do Conselho Diretor,  para o mandato
201712019, e do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Curador,  para o mandato 2017.

Art igo 20. O Calendário Elei toral  f ica assim const i tuído:

'Reunião do Conselho curador.
-. Artigo 20 do Estatuto da Fundação universidade de cruz Alta - posse simbólica em 20/1212016.
--, Artigo 26, S2", do Êstatuto da F'und;ção Universidade de Cruz Àlta - posse simbólica em sessão solene do Conselho Universitário em 0911212016'

Artigo 3o. A presente Resolução passa a vigorar a partir da data da sua publicação, revogando-se as

disposiçÕes em contrár io.

Cruz Alta, aos tr inta dias do mês de agosto do ano de
dois  mi le  dezesseis .

. / t i  ú t i t  4 l i

,J- l'lJL luJt,
Eduardo Mül ler Reck

Presidente do Conselho Curador

Regi e  Pub l ique-se .
Cruz A 30 de agosto de 2016

Calendário Conselho Diretor Conselho Curador
NomeaÇão da Comissão Elei toral 30 de aqosto de 2016 30 de aqosto de 2016

Aorovacão do Edital 27 de setembro de 2016 29 de novembro de 2016
PerÍodo das Inscr ições 28 de setembro de 2016

até '1 '1 de outubro de 2016
29 de novembro de 2016

ate 09 de dezembro de 2016
Homologação das chapas

inscr i tas
17 de  ou tubro  de  2016 12 de  dezembro  de  2016

Prazo oara recebimento de
recursos

18 de  ou tubro  de  2016 13 de  dezembro  de  2016

Juloamento de recursos 19 de  ou tubro  de  20 '16 14 de dezembro de 20'16

Período para campanha elei toral 20 de outubro de 2016
ate 07 de novembro de 20í 6

15 de  dezembro  de  2016
ate 19 de dezembro de 2016

Data da eleicão 08 de novembro de 2016* 20 de dezembro de 2016*

Apuração e homologação dos
resultados

0B de novembro de 2016 20 de dezembro de 2016

Data da oosse 04 de ianeiro de 2017** 04 de ianeiro de 2017**
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