CARTA À COMUNIDADE DO INSTITUTO DE ARTE E
COMUNICAÇÃO SOCIAL
Prezados estudantes, servidores técnico-administrativos e professores do IACS
Se aproxima o término do mandato de nosso diretor, professor Kleber Santos
de Mendonça, e de nossa vice-diretora Flavia Clemente de Souza, motivo
pelo qual o Colegiado do Instituto, reunido em 9 de outubro, designou uma
comissão eleitoral, publicada no BS pela DTS EGA 012/2019, para dar início
ao processo de consulta sobre a preferência da comunidade do IACS para a
próxima gestão.
A comissão eleitoral iniciou seus trabalhos em 17 de outubro, às 15 horas,
realizando a reunião de instalação, ocasião em que foi elaborado o calendário
e o edital da consulta eleitoral.
A publicação EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA A DIREÇÃO DO
INSTITUTO DE ARTE E COMUNICAÇÃO SOCIAL no BS n.o 201, de 23/10/2019,
na p. 046 da seção II, dá início ao processo de escolha dos dirigentes do
Instituto para a gestão 2020/2024.
Esperamos que esse momento importante na vida do Instituto possa contar
com a participação de todos e de cada um de seus membros, como uma
demonstração clara do espírito democrático que, inequivocamente, caracteriza
e sempre foi a marca do Instituto de Arte e Comunicação Social da
Universidade Federal Fluminense.
CALENDÁRIO
Etapa
Inscrição dos candidatos
Homologação das chapas

Dia
31 de outubro a 07 de
novembro de 2019
08 de novembro
de 2019
08 de novembro
de 2019

Encaminhamento à direção do
IACS da solicitação de
Publicação no BS dos
candidatos inscritos
Divulgação das propostas pelas 11 a 25 de novembro
chapas inscritas
de 2019
Eleição
27 e 28 de novembro
de 2019

Apuração e encerramento dos
trabalhos
Encaminhamento à direção do
IACS do resultado das eleições

29 de novembro
de 2019
29 de novembro
de 2019

Horário
De 12 às
14 horas
12 horas

Local
Secretaria do IACS

13 horas

Secretaria do IACS

Secretaria do IACS

IACS
De 9 às
12 horas
16 às 20
horas
9 horas

Saguão do
2º.
andar do Casarão

12 horas

Secretaria do IACS

IACS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA A DIREÇÃO DO INSTITUTO DE
ARTE E COMUNICAÇÃO SOCIAL
Pelo presente Edital, a comissão eleitoral designada pela DTS EGA 012/2019, convoca
todos os professores, técnicos-administrativos e estudantes a participarem da Eleição para a
Diretor e Vice-Diretor do Instituto de Arte e Comunicação Social, que se dará com o
seguinte cronograma:
1. Inscrição das chapas: de 31 de outubro a 07 de novembro de 2019, de 12 às 14
horas, na Secretaria do Instituto de Arte e Comunicação Social
1.1 A inscrição das chapas para a eleição de que trata este edital deverá ser realizada
em ficha própria, anexo a este edital, e entregue ao Servidor Bruno Pacheco de
Oliveira, secretário da Comissão Eleitoral, nos dias e horários estabelecidos
conforme os itens de 2 a 5 do presente.
1.2 O pedido de inscrição dos candidatos à diretor e vice-diretor deverão estar
acompanhados dos respectivos Curricula Vitatum e de sua plataforma eleitoral.
1.3 Caberá ao secretário da comissão eleitoral fornecer à chapa no ato da inscrição
comprovante de recebimento da documentação de que trata o item 1.2 do presente
edital
2. Homologação das chapas: dia 08 de novembro de 2019, às 12 horas, na Sala da
Secretaria do Instituto de Arte e Comunicação Social.
3. Divulgação das propostas pelas chapas inscritas: de 11 a 25 de novembro.
4. Data da eleição: 27 e 28 de novembro de 2019, de 9 às 12 horas e de 16 às 20
horas, no Saguão do 2º. andar do Casarão do IACS.
5. Data da apuração: 29 de novembro de 2019, com início às 9 horas, no Instituto
de Arte e Comunicação Social.
6. Encaminhamento do resultado: 29 de novembro de 2019, até 12 horas, ao
Instituto de Arte e Comunicação Social.
DTS EGA 012/2019
Docentes:
ESTHER HERMES LÜCK – SIAPE 308030 - presidente
PABLO NABARRETE BASTOS – SIAPE 2341150 – vice-presidente
Técnicos Administrativos:
BRUNO PACHECO DE OLIVEIRA – SIAPE 2267077 – secretário
BRUNO AZEVEDO QUINTINO – SIAPE 2335020 – suplente
Discentes:
RODRIGO CORREA SANTANNA - Matrícula: 114014032 - titular
LUIZA PIRES MARTINS – Matrícula: 114014048 - suplente

