COMUNICADO 07 – Comissão Eleitoral Central – Consup 2021
Reunião entre a Comissão Eleitoral Central e as Comissões Eleitorais
Locais

Na próxima segunda-feira, 08/03, ocorrerá uma reunião com as
Comissões Eleitorais Locais formadas, para esclarecimentos, retirada de
dúvidas, e escolha dos componentes faltantes para a Comissão Eleitoral Central,
sendo que os titulares de cada segmento escolherão 3 titulares e três suplentes
para a formação desta Comissão, que entre outras coisas:
a) Será responsável pelo julgamento, em segunda instância, de eventuais
recursos durante o processo;
b) Será responsável pela coordenação e pelo acompanhamento dos
trabalhos das Comissões Eleitorais Locais;
c) Será responsável, no caso da eleição para egressos, pela formação de
urna única para a eleição virtual;
d) Será responsável pela difusão das informações sobre o processo para as
Comissões Eleitorais Locais e para a comunidade em geral.
As atividades acima não são exaustivas, com relação às
responsabilidades da Comissão Eleitoral Central, que por tudo isso tem uma
importância destacada em todo o processo eleitoral.
A reunião deverá ocorrer pelo aplicativo Teams, da Microsoft, iniciando às
14:00 horas e tendo teto estimado às 18:00 horas. Um link será mandado para
os componentes das Comissões Locais já cadastrados, até às 13:00 horas do
dia 08/03. Procuraremos abrir a sala razoavelmente antes do início, para ir
acomodando as pessoas. Pedimos para que entrem na sala, num primeiro
momento, apenas Presidentes e Secretários das Comissões Locais, ou, na falta
destes, responsáveis por segmentos distintos (docentes, técnicos e discentes)
de cada Comissão Local. O restante dos componentes das Comissões Eleitorais
Locais (titulares e suplentes) poderão acompanhar a primeira fase da reunião
pelo youtube, pois a reunião será transmitida (exceto a fase de votações para
escolha dos membros da Comissão Eleitoral Central)
Após a fase de informações gerais e retirada de dúvidas, começará a fase
das escolhas. Serão abertas outras três salas virtuais, também pelo Teams, uma
para titulares docentes, a segunda para titulares administrativos e a terceira para
titulares discentes. Estes titulares escolherão, em rotina orientada pelos
componentes atuais da Comissão Central inicial, mais os facilitadores do
Gabinete da Reitoria, o restante dos componentes dos seus segmentos da
Comissão Eleitoral Central.
Aqueles que pretenderem se apresentar para as vagas terão
pronunciamento por até três minutos, visando serem escolhidos por seus pares.
Após as escolhas, os titulares que estiverem nas três salas de escolha
voltarão para sua posição inicial (sala virtual central ou youtube), para o término

da reunião, com relatório das escolhas e anúncio da composição final da
Comissão Eleitoral Central.

São Paulo, 05 de março de 2020
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