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INSTRUÇÕES AOS ELEITORES DO CENTRO DE CIÊNCIAS 

AGROVETERINÁRIAS 

 

 

1º A eleição para Diretor Geral do CAV ocorrerá no dia 27 de abril de 2022, no Hall 

do prédio do curso de Engenharia Florestal, com início às 9 horas e término às 19 

horas, ininterruptamente. 

 

2º Haverá 05 (cinco) seções eleitorais, sendo 01 (uma) para docentes, 01 (uma) 

para técnicos universitários e 03 (três) para alunos de graduação e pós-graduação:  

Seção A – Discentes – de A a F 

Seção B – Discentes – de G a L 

Seção C – Discentes – de M a Z 

Seção D – Docentes – de A a Z 

Seção E – Técnicos Universitários – de A a Z. 

 

3º Cada votante se identificará por documento de identidade oficial com foto, junto à 

Mesa Eleitoral Receptora, antes de assinar a lista de votantes. 

 

4º Não será permitido voto por procuração ou correspondência. 

 

5º Não será admitido voto cumulativo. 

 

6º Caso o votante integre mais de um segmento do colégio eleitoral, aplicar-se-á o 

seguinte critério para o cômputo do voto:  

I - professor e técnico universitário vota como professor 

II - professor e discente vota como professor 

III - professor, técnico universitário e discente vota como professor 

IV - técnico universitário e discente vota como técnico universitário. 

 

7º No dia da votação não será permitida a propaganda eleitoral no recinto das 

Mesas Eleitorais Receptoras, sendo permitido aos votantes, exceto Comissão 

Eleitoral, Mesa Eleitoral Receptora/Escrutinadora e Fiscais, o uso adereços de 

campanha. 
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8º No dia da votação todos os integrantes da Comissão Eleitoral, Mesas Eleitorais 

Receptoras/Escrutinadoras e Fiscais deverão estar devidamente identificados com 

crachá contendo o respectivo nome e a função no processo eleitoral. 

 

9º No dia da votação não haverá suspensão das aulas. 

 

10º Os procedimentos do processo eleitoral obedecerão, no que couber, à legislação 

eleitoral brasileira.  

 

11º Para quaisquer esclarecimentos consultar a Comissão Eleitoral do CAV/UDESC. 

 

12º O voto, na cédula eleitoral, deve ser marcado exclusivamente com um X no 

campo apropriado. 

 
Exemplo: 

          modelo      

    
              

 

Comissão Eleitoral 

X 


