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RESOLUÇÃO N° 204/2012 

O Conselho Departamental do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do 
Espirito Santo, no uso de suas atribuições regulamentares e estatutárias e considerando o 

contido no Protocolado n° 754890/2012-36 - Comissão Coordenadora da Pesquisa 
Eleitoral para Escolha do Diretor(a) e Vice-Diretor(a) - Quadriênio 2012-2016, 

RESOLVE: 

Homologar o novo Calendário da Pesquisa Eleitoral para escolha do Diretor(a) e Vice-
Diretor(a) - Quadriênio 2012-2016. 

Art. 1° - onde se lê: "A pesquisa eleitoral de que trata o artigo 1° será realizada por meio de 
escrutínio único, com voto direto e secreto, no dia 21 de junho de 2012." 

Leia-se: "A pesquisa eleitoral de que trata o artigo 1° será realizada por meio de escrutínio 
único, com voto direto e secreto, no dia 24 de outubro de 2012." 

Art. 10° - parágrafo 1° - onde se lê: "As Seções Receptoras de Votos serão compostas por um 
Presidente, um Secretário, um Mesário e um Suplente, indicados pela Comissão 
Coordenadora, cujos nomes e localização deverão estar definidos até as 16(dezesseis) horas 

do dia 13/06/2012." 

Leia-se: "As Seções Receptoras de Votos serão compostas por um Presidente, um Secretário, 
um Mesário e um Suplente, indicados pela Comissão Coordenadora, cujos nomes e 
localização deverão estar definidos até as 16(dezesseis) horas do dia 16/10/2012." 

Art. 29° - onde se lê: "Após a divulgação oficial do resultado da pesquisa eleitoral pela 
Comissão Coordenadora, somente os candidatos poderão eventualmente apresentar recursos 
contra o resultado, que serão interpostos perante o Conselho Departamental do Centro de 
Ciências da Saúde, no horário de 08 às 16 horas, do dia 25/06/2012 e o referido Conselho se 
reunirá no dia 28/06/2012 às 10 horas. 

Leia-se: "Após a divulgação oficial do resultado da pesquisa eleitoral pela Comissão 
Coordenadora, somente os candidatos poderão eventualmente apresentar recursos contra o 
resultado, que serão interpostos perante o Conselho Departamental do Centro de Ciências da 
Saúde, no horário de 08 às 16 horas, do dia 26/10/2012 e o referido Conselho se reunirá no 
dia 30/10/2012 às 10 horas. 
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