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RESOLUÇÃO Nº 33/2018 

 
 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 

 
CONSIDERANDO o que consta do Processo nº 012629/2017-70 – 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 
SUPERIORES; 

 
CONSIDERANDO a proposta de alteração da Resolução nº 32/2017 

apresentada pela Comissão designada por meio da Portaria nº 1.440, de 6 de 
julho de 2017, do Magnífico Reitor; 

 
CONSIDERANDO, ainda, a aprovação pela Plenária, por maioria, na 

Sessão Ordinária do dia 29 de novembro de 2018, 
 

 
 

R E S O L V E: 
 
Art. 1º Homologar o ad referendum do dia 3 de setembro de 2018 do 
Presidente deste Conselho que aprovou a alteração da Resolução nº 32/2017 
do Conselho Universitário, bem como o novo calendário eleitoral, conforme 
anexo desta Resolução. 
 
Art. 2º Homologar o ad referendum do dia 30 de outubro de 2018 da Vice-
Presidente no exercício da Presidência deste Conselho que aprovou a 
suspensão do debate entre os candidatos ao cargo de Superintendente do 
HUCAM-UFES para o quadriênio 2019-2022, previsto para o dia 31 de outubro 
de 2018. 
 
 

Sala das Sessões, 29 de novembro de 2018. 
 
 
 

REINALDO CENTODUCATTE 
PRESIDENTE
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ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 33/2018 
 

 
Art. 1º Alterar a Resolução nº 32/2017 deste Conselho da seguinte forma: 
 

I.  Em toda a Resolução: 
Onde se lê: "quadriênio 2017-2021" 
leia-se: "quadriênio 2019-2022". 
 
II. No Art. 2º: 
Onde se lê: "nos dias 4 (quatro) e 5 (cinco) de outubro de 2017", 
leia-se: "conforme estabelecido no calendário da consulta eleitoral". 
 
III. Nos §§ 1º e 2º do Art. 12: 
Onde se lê: "até as 17 (dezessete) horas do dia 15 de setembro de 2017 e 

até às 17 (dezessete) horas do dia 15 de setembro de 2017", respectivamente, 
leia-se: "conforme estabelecido no calendário eleitoral". 
 
IV. No § 2º do Art. 21: 
Onde se lê: "até às 17 (dezessete) horas do dia 29 (vinte e nove) de 

setembro de 2017", 
leia-se: "conforme estabelecido no calendário eleitoral. 
 
V. No Art. 31: 
Onde se lê: "até as 17h do dia 10 de outubro de 2017", 
leia-se: "conforme estabelecido no calendário eleitoral". 
 
VI. No § 5º do Art. 34: 
Onde se lê: "15 de setembro de 2017, no horário das 8h às 17h,... em 16 

de outubro de 2017, das 8h às 17h", 
leia-se: conforme estabelecido no calendário eleitoral. 
 
VII. No Art. 37: 
Onde se lê: "6 a 16 de outubro de 2017", 
leia-se: "conforme estabelecido no calendário eleitoral". 
 
VIII. No Art. 48: 
Onde se lê: "15 de setembro de 2017", 
leia-se: "conforme estabelecido no calendário eleitoral". 
 

Art. 2º Alterar o anexo da Resolução nº 32/2017 e a Resolução nº 37/2017 
deste Conselho, conforme abaixo: 
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 I. Onde está escrito: 
 

Inscrição de mesários 11 a 14 de setembro de 2017 

Prestação de contas parcial (previsão 
orçamentária) 

15 de setembro de 2017, das 8 às 
17 horas, no SIARQ 

Divulgação dos locais e dos números 
das seções receptoras de votos, dos 
membros de sua composição e das 
listas dos participantes da pesquisa 

15 de setembro de 2017 

Reunião da Comissão que apreciará 
as contas parciais 18 de setembro de 2017 

Prazo máximo para inclusão de 
nomes na lista de participantes da 
pesquisa 

18 de setembro de 2017 

Debates dos candidatos  
29 de setembro de 2017, às 9 horas,  

no Auditório Rosa Maria C. Rego 
Paranhos (vulgo Elefante Branco)  

Credenciamento de fiscais 
Até as 17 horas do dia 29 de 
setembro de 2017, no SIARQ 

Dia da consulta 4 e 5 de outubro de 2017 

Divulgação do resultado parcial  6 de outubro de 2017 

Prazo para pedido de impugnação da 
consulta 

Até as 17 horas do dia 10 de 
outubro de 2017, no SIARQ 

Reunião da Comissão para julgar os 
pedidos de impugnação e informação 11 de outubro de 2017 

Prestação de contas final 
16 de outubro de 2017, das 8h às 

17h, no SIARQ 

Reunião da Comissão que apreciará 
as contas finais 17 de outubro de 2017 
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Relatório final 18 de outubro de 2017 

Sessão do CUn para homologação do 
resultado final 

26 de outubro de 2017 

 
 
Leia-se: 
 

Habilitação e Inscrição de novos 
mesários 10 a 13 de setembro de 2018 

Treinamento de mesários 4 de outubro de 2018 

Prestação de contas parcial (previsão 
orçamentária) 

 29 de outubro de 2018, das 8 às 17 
horas, no SIARQ 

Credenciamento de fiscais 
Até as 17 horas do dia 30 de 
outubro de 2018, no SIARQ 

Debates dos candidatos  
31 de outubro de 2018, às 9 horas, 

no Auditório do CCS  
 

Reunião da Comissão que apreciará 
as contas parciais 5 de novembro de 2018 

Divulgação dos locais e dos números 
das seções receptoras de votos, dos 
membros de sua composição e das 
listas dos participantes da pesquisa 

6 de novembro de 2018 

Prazo máximo para inclusão de 
nomes na lista de participantes da 
pesquisa 

7 de novembro de 2018 

Dia da consulta 21 e 22 de novembro de 2018 

Divulgação do resultado parcial  23 de novembro de 2018 

Prazo para pedido de impugnação da 
consulta 

Até as 17 horas do dia 28 de 
novembro de 2018, no SIARQ 
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Reunião da Comissão para julgar os 
pedidos de impugnação e informação 

29 de novembro de 2018 

Prestação de contas final 30 de novembro de 2018, das 8h às 
17h, no SIARQ 

Reunião da Comissão que apreciará 
as contas finais 

3 de dezembro de 2018 

Relatório final 4 de dezembro de 2018 

Sessão do CUn para homologação do 
resultado final 13 de dezembro de 2018 

 
 
 


