
 

 

GRÊMIO ESTUDANTIL INTEGRADO 

EDITAL 01/2020 

 

           A Diretoria do Grêmio Estudantil Integrado do Centro de Ensino Médio 

Integrado UPF, no uso de suas atribuições, convoca todos os associados para participarem 

do Processo Eleitoral a realizar-se no dia 13/04/2020, das 9h às 21h, pela intranet, para a 

ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DO GRÊMIO ESTUDANTIL INTEGRADO. 

 

                    As chapas de candidatos deverão ser registradas junto à Comissão Eleitoral, até 

o dia 20/03/2020, constando o nome dos candidatos aos cargos eletivos:  

 - Diretor de Formação Política e de Organização, 

 - Diretor de Finanças, 

 - Diretor de Imprensa e de Relações Públicas, 

 - Diretor de Esportes e 

 - Diretor de Assuntos Culturais e Educacionais, todos com os respectivos suplentes e 

indicados por, no mínimo, quinze (15) associados. 

  Na oportunidade, as chapas também devem apresentar uma minuta das 

propostas sobre as quais embasarão a campanha e que pretender executar, se eleitas. 

 

Obs.:  

a) Só podem ser candidatos alunos do Centro associados do Grêmio. 

b) Alunos matriculados no último ano do respectivo curso só podem participar como 

candidatos a cargo de titular no limite máximo de dois dos cinco cargos da Diretoria 

e desde que os respectivos suplentes pertençam a anos anteriores. 

c) O limite de dois quintos para titulares e de dois quintos para suplentes se estende 

também para cada turma dos demais anos. 

d) Não podem ser candidatos alunos que estejam matriculados em carga horária 

semanal superior à carga horária semanal regular de seu respectivo curso. 

e) Não é permitida a reeleição. 

 

                   Ficam nomeados os associados: Ana Júlia Schroeder Ely, Ana Laura dos Santos 

Poglia, Camila Moraes Silva, Djuly Andgili Kolberg, Eduardo Mattana Fernandes, 

Guilherme Ferreira Rizzi, Isadora Martinelli Vieira, Juliana Ferreira Menezes, Lorenzo 

Caser Bedin e Luis Gustavo Dalchia Von Pies para comporem a Comissão Eleitoral, a qual 

terá a responsabilidade da condução do processo eleitoral. 

  
 

                                                    Passo Fundo, 06 de março de 2020   

          

                          

__________________________ 
     P/ Diretoria 


