Edital PROGRAD nº 59 de 12 de novembro de 2018.
A Pró-Reitora de Graduação da Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde
de Porto Alegre - UFCSPA, no uso de suas atribuições, RETIFICA o Edital
PROGRAD nº 53, de 19 de outubro de 2018, que torna pública a Convocação de
Eleição para os cargos de Coordenador e Vice-Coordenador dos Cursos de Graduação,
o qual passa a ser lido nos seguintes termos:
a) No item 3. Da eleição, subitem 3.6, onde se lê:

3.6
As eleições serão realizadas no dia 19 de novembro de 2018, nos locais e
horários a serem divulgados conforme cronograma.
Leia-se:
3.6
As eleições serão realizadas no dia 21 de novembro de 2018, nos locais e
horários a serem divulgados conforme cronograma.
b) No item 3. Da eleição, subitem 3.8, onde se lê:

3.8
A Comissão Eleitoral divulgará o resultado preliminar das eleições na página
institucional até o dia 22 de novembro de 2018 em ordem decrescente do índice de
classificação final (Ni) atribuído às chapas.
Leia-se:
3.8
A Comissão Eleitoral divulgará o resultado preliminar das eleições na página
institucional até o dia 23 de novembro de 2018 em ordem decrescente do índice de
classificação final (Ni) atribuído às chapas.
c) No item 3. Da eleição, subitem 3.10, onde se lê:

3.10 O resultado final das eleições será divulgado, na página institucional, no dia 27
de novembro de 2018.
Leia-se:
3.10 O resultado final das eleições será divulgado, na página institucional, no dia 28
de novembro de 2018.

d) No item 4. Cronograma, onde se lê:

Eleição
Resultado preliminar da eleição
Recurso relativo ao resultado da eleição
Resultado final da eleição

19/11/2018
22/11/2018
23/11/2018
27/11/2018

Leia-se:
Eleição
Resultado preliminar da eleição
Recurso relativo ao resultado da eleição
Resultado final da eleição

Mônica Maria Celestina de Oliveira
Pró-Reitora de Graduação, em substituição

21/11/2018
23/11/2018
26/11/2018
28/11/2018

