
 

CONVOCATÓRIA - VAGAS REMANESCENTES 

Associação Universidade em Rede – UniRede 

Edital n.º 002/2019 

CONVOCAÇÃO PROCESSO ELEITORAL BIÊNIO 2020 – 2021 

A Associação Universidade em Rede – UniRede, inscrita no CNPJ sob nº 09.397.160/0001-

90, situada na Av. Paulo Gama, 110 - Bairro Farroupilha - Porto Alegre - Rio Grande do Sul 

- CEP: 90040-060, neste ato representado pelo presidente da entidade, Alexandre Martins 

dos Anjos, no uso das atribuições, obedecendo o estabelecido no Estatuto e Regimento da 

UniRede, convoca todos associados a participarem do processo eleitoral de vagas 

remanescentes para a gestão da UniRede no biênio 2020 – 2021. Este edital encontra-se 

publicado no sítio eletrônico www.aunirede.org.br, juntamente com o Regulamento eleitoral 

e também, afixado na sede da UniRede situada no endereço acima mencionado. 

Art. 1º O processo eleitoral segue as normas previstas no Estatuto e Regimento da 

Associação Universidade em Rede – UniRede; 

Art. 2º O processo eleitoral será regido pelo regulamento eleitoral, em anexo, o qual 

regulamenta as eleições para um Representante Regional Nordeste e dois membros para o 

Conselho Fiscal da Associação Universidade em Rede – UniRede; 

Art. 3º Estão aptos a votar e a candidatar-se todos os representantes institucionais, com 

assento no Conselho de Representantes, cujas instituições estejam em dias com suas 

obrigações junto a UniRede; 

Art. 4º A eleição ocorrerá em Assembleia do Conselho de Representantes, convocada para 

este fim, no ESUD, no dia 26/11/2019. 

Art. 5º Todo o processo eleitoral decorrerá conforme datas e horários definidos no 

cronograma, anexo a este edital.  

Art. 6º Será realizada a primeira convocatória para votação presencial, às 14:30 hs do dia 

26/11/2019. Em caso de incipiência de quórum, poderá ser realizada segunda convocatória  

para votação online, às 15:00 horas do dia 26/11/2019. 

Art 7° No caso de ocorrência de segunda convocatória, a votação será integralmente online, 

realizada em espaço publicado no Ambiente Virtual de Aprendizagem - Intranet - UniRede 

(aunirede.org.br/ava) na seção ELEIÇÕES 2019. 

 

Porto Alegre, 15 de outubro de 2019. 

 

Alexandre Martins dos Anjos 

Presidente da UniRede    

 

http://www.aunirede.org.br/


 

 

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 
presencial, apuração dos votos e resultado 
final do pleito eleitoral. 

Em caso de inexistência de quorum mínimo, haverá 

https://aunirede.org.br/sistemas/eleicao2019
mailto:secretaria.unirede.ufmt@gmail.com
https://www.aunirede.org.br/portal/quem-somos/eleicoes2019/
https://www.aunirede.org.br/portal/quem-somos/eleicoes2019/


 

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/  

 

  

https://www.aunirede.org.br/portal/quem-somos/eleicoes2019/
https://www.aunirede.org.br/portal/quem-somos/eleicoes2019/


 

ANEXO II - Formulário de Inscrição 

Preencher no formulário eletrônico - endereço: 

https://aunirede.org.br/sistemas/eleicao2019 as informações a abaixo, anexando ou 

encaminhado via correio o requerimento de inscrição devidamente preenchido.  

Caso haja dificuldades para submissão via internet, preencher as informações das 

inscrições individuais e encaminhá-las via correio com registro de recebimento AR. 

Em cada caso, faz-se necessário a assinatura (poderá ser digitalizada) do 

requerente de inscrição, conforme modelo Anexo III. 

 

FORMULÁRIO 1 - INSCRIÇÃO INDIVIDUAL: Representante regional nordeste 

Nome: 

CPF: 

Instituição em que é representante institucional: 

E-mail: 

Data de nascimento:  

Telefone de contato (pessoal): 

Telefone de contato (institucional): 

CEP: 

 

FORMULÁRIO 2 - INSCRIÇÃO INDIVIDUAL: Conselho Fiscal  

Nome: 

CPF: 

Instituição em que é representante institucional: 

 

 

 

 

 

 

 

https://aunirede.org.br/sistemas/eleicao2019


 

ANEXO III - Requerimento de inscrição  

Nome: 
CPF: 
E-mail: 
Telefone de contato (pessoal): 
 

 
Declaro para os devidos fins, que estou ciente das regras do Edital 002/2019, 
estatuto e regimento da UniRede publicados no endereço eletrônico 
www.aunirede.org.br/. 

Com a finalidade de concorrer ao processo eleitoral - mandato 2020 - 2021 da 

UniRede, registro o presente requerimento - preenchendo com “X” a opção que 

representa a inscrição de Candidatura Individual: 

 

CANDIDATURA INDIVIDUAL: 

 

[    ]  Inscrição individual: Representante da Região Nordeste 

[    ]  Inscrição individual: Conselho Fiscal 

 

 

 

Cidade: ____________, UF: aos ___ dias do mês de ______________ de 2019 

Assinatura:  

Nome:  

 

http://www.aunirede.org.br/

