
  
ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL,  

REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2017 
 

Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às 13h30min, os membros 
da Comissão Eleitoral para o pleito 2017-2019, Antonio Luiz Rosa, Rogério Netto Suave 
e Temístocles de Sousa Luz, escolhida e aprovada em Assembleia da ADUFES do dia 
10 de outubro de 2017, reunidos na Sala de Reuniões da ADUFES iniciaram os 
trabalhos relativos à Eleição da nova Diretoria da ADUFES deliberando pela Eleição da 
Presidência da Comissão, elegendo o Professor Antônio Luíz Rosa como Presidente. 
Após a eleição da presidência da comissão, deliberou-se pelo período compreendido de 
17 de outubro a 30 de novembro de 2017 para a realização de todos os procedimentos 
relativos à realização da Eleição da Diretoria da ADUFES para o biênio 2017-2019, 
estabelecendo desta forma o calendário eleitoral. Com base nos dados do TRE 
estabelecidos na ATA da Reunião no TRE do dia 17 de outubro de 2017, foram 
definidas as principais datas do pleito eleitoral. O período de inscrições de chapas se 
inicia no dia 26 de outubro, às 09h e termina no dia 06 de novembro, às 14h. A partir 
das 16h do dia 26 de outubro, ocorrerá a divulgação das chapas inscritas. O período de 
Recursos das Inscrições será das 09h às 17h do dia 07 de novembro e das de 09h às 
16h do dia 08 de novembro. No dia 09 de novembro, a partir das 09h, ocorrerá as 
análises e julgamentos dos recursos impetrados, caso existam, referentes às inscrições 
das chapas. Às 17h do dia 09 de novembro procede-se com a publicação dos 
resultados dos recursos impetrados. No dia 10 de novembro, a partir das 09h, procede-
se com a homologação das chapas inscritas e deferidas, e às 14h serão enviados os 
dados relativos às chapas deferidas ao TRE para o processamento das urnas a serem 
utilizadas no processo eleitoral. Foi definido o dia 17 de novembro para a realização de 
um Debate com as chapas a partir das 17h, nas dependências da Sede da ADUFES, 
com proposição de mediação externa. A eleição ocorrerá no dia 23 de novembro com 
urnas disponibilizadas nos diversos Centros da UFES Goiabeiras, no CCS Maruípe, 
CCA Alegre e CEUNES São Mateus em horários a serem definidos pela Comissão, 
com ampla divulgação, atendendo as especificidades de cada unidade. A apuração terá 
início às 09h do dia 24 de novembro, com publicação do resultado final estimado para 
duas horas após a finalização da apuração. Os dias 27 de novembro, das 09h às 17h, e 
28 de novembro, das 09h às 16h, destinam-se ao período de Recursos acerca da 
apuração e resultados. No dia 28, a partir das 17h a Comissão reunir-se-á para 
deliberar sobre os recursos impetrados. Não havendo o que se obsta, no dia 29 de 
novembro a partir das 14h, far-se-á a publicação dos resultados finais da eleição. Eu, 
Temístocles de Sousa Luz , na qualidade de membro da Comissão, lavrei a presente 
ata que se aprovada será assinada pela Comissão. 
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