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                    EDITAL 

PROCESSO ELETIVO PARA ESCOLHA DOS MEMBROS 
DO DIRETÓRIO ACADÊMICO 

 
 

 A FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E GERENCIAIS ALVES FORTES – FACE 

ALFOR,  por meio do presente edital, torna público que estarão abertas as inscrições, no período 

de  01   a  10 de fevereiro de 2017, para o processo eletivo para escolha dos integrantes do 

Diretório Acadêmico desta instituição nos termos da Resolução Direção/FACE n 03 de 1º de 

janeiro de 2010, que obedecerá as seguintes disposições: 

 

1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 – O processo eletivo para  preenchimento dos cargos do Diretório Acadêmico  da FACE 

ALFOR será regido por este edital  , observado o cumprimento dos seguintes requisitos ( art. 5º da 

Res/FACE n º 03/2010 ): 

 Ser aluno regularmente matriculado de quaisquer períodos e cursos de graduação da 

instituição, ressalvado o discente que haja sofrido sanção regimental há, no máximo, seis 

meses, ou que componha, simultaneamente, o corpo docente desta IES ou de qualquer 

outra vinculada a mesma entidade mantenedora ;  

 a inscrição dar-se-á por chapas, incluindo os vices; 

 Havendo apenas uma chapa, dispensar-se-á a votação, elegendo-se, automaticamente, a 

chapa única; 

  O voto é direto, facultativo e secreto, independente de quorum; 

 A eleição se dará por maioria simples; 

 

1.2. - Composição do Diretório Acadêmico: 

 Presidente 

 Secretário e 

 Tesoureiro 
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Cada um dos cargos descritos corresponde um vice, que exercerá suas funções sempre que 

houver necessidade de ausência do titular, ou quanto este lhe delegar algumas de suas 

competências. 

           

2 – DAS INSCRIÇÕES DAS CHAPAS 

2.1- As inscrições serão realizadas no atendimento ( Secretaria )  da FACE ALFOR no período de 

01 a 10 de fevereiro de 2017, de 13:00 às 21:00 horas. 

2.2- Não haverá taxa de inscrição. 

2.3-  As chapas deverão conter nome e a composição de seus membros, em formulário próprio. 

 

3 – DA  ELEIÇÃO 

3.1 –  Poderão votar  discentes de qualquer período e cursos de graduação desta 

instituição, mediante apresentação de documento de identidade estudantil ou outro 

oficial com foto; 

3.2 - O voto é facultativo e cada discente só poderá votar uma única vez; 

3.3 - LOCAL:  sala do Diretório Acadêmico  da FACE ALFOR ( térreo ); 

3.4 - DATA:  22 de fevereiro de 2017, de 18:30 às 21:00h. 

 

4- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1- Os cargos do Diretório Acadêmico são ocupados por discentes eleitos para mandato de dois 

anos e regulamentado pela Resolução Direção/FACE n° 03 de 1º de janeiro de 2010 que 

encontra-se publicada no sítio eletrônico desta instituição. 

4.2- A posse dos eleitos será no dia 07 de março de 2017, às 19:30 horas 

4.2- Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da FACE ALFOR. 

 

Além Paraíba,  19 de janeiro de 2017. 

 

 

Antônio Esaú de Lacerda 

Diretor  
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