
 

 

ANEXO I - Cronograma 

Prazos Eventos/Local 

16/10/2019 a 21/10/2019 Período de recurso ao edital - Poderá ser 
submetido presencialmente ou endereço de e-mail: 
secretaria.unirede.ufmt@gmail.com, ou via correio - 
AR registrado para o endereço: Universidade 
Federal de Mato Grosso – UFMT 
Secretaria de Tecnologia Educacional – SETEC 
A/C: Prof. Alexandre Martins dos Anjos Av. 
Fernando Corrêa da Costa, nº 2367 - Bairro Boa 
Esperança. Cuiabá - MT - 78060-900 
Para os casos de envio de recurso via correio, o 
comprovante de postagem deverá ser digitalizado e 
enviado até a data do dia 21/10/2019 para o e-mail 
da unirede: secretaria.unirede.ufmt@gmail.com 
 

22/10/2019 a 23/10/2019 Análise e publicação de resposta do recurso ao 
edital no endereço eletrônico 
www.aunirede.org.br/eleicao2019 

24/10/2019 a 10/11/2019 Inscrições em formulário no endereço eletrônico 
https://aunirede.org.br/sistemas/eleicao2019 (com 
anexo do requerimento digitalizado) ou envio via 
correio com registro AR comprovando-se a data de 
postagem dentro do período de inscrição.  
 
Para os casos de inscrição via correio, o 
comprovante de postagem deverá ser digitalizado e 
enviado até a data do dia 10/11/2019 para o e-mail 
da unirede: secretaria.unirede.ufmt@gmail.com. 

11/11/2019 Divulgação das candidaturas inscritas no endereço 
eletrônico https://www.aunirede.org.br/portal/quem-
somos/eleicoes2019/  

12/11/2019 Período de análise da documentação dos membros 
das chapas candidatas. 

A partir do dia 13/11/2019 Divulgação das candidaturas/chapas homologadas 
pela comissão eleitoral. 

26/11/2019 Eleição a ser realizada na reunião ordinária do 
Conselho de Representantes da UniRede, no XVI 
Congresso Brasileiro de Ensino Superior a 
Distância (ESUD), que acontecerá em Teresina - 
Piauí.  

● Primeira convocatória  - 14:30 horas do dia 
26/11/2019 (quorum mínimo), votação 
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presencial, apuração dos votos e resultado 
final do pleito eleitoral. 

Em caso de inexistência de quorum mínimo, haverá 
a segunda convocatória. 

● Segunda convocatória  - 15:00 as 16:00 
horas do dia 26/11/2019, votação online, 
apuração dos votos e resultado final do 
pleito eleitoral. 

26/11/2019 Divulgação oficial do resultado pela comissão 
eleitoral até as 17:00 horas do dia 26/11/2019. 
Publicação no endereço eletrônico 
https://www.aunirede.org.br/portal/quem-
somos/eleicoes2019/  
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