
Consulta Eleitoral para escolha de membros das 

Câmaras Especializadas do Conselho Universitário da UFF

EDITAL

A Comissão  Eleitoral,  composta  pelo  Professor  Tibério  Borges  Vale,  Servidor  técnico-
administrativo Luiz Carlos de Andrade Vieira e pelo discente Lucas Getirana de Lima, informa aos
Senhores(as) Conselheiros(as) a abertura das inscrições para a eleição das Câmaras Especializadas
do Conselho Universitário - CUV a partir de 20 de abril de 2021 até 30 de abril de 2021. 

O  Regimento  do  Conselho  Universitário  prevê  a  existência  de  05  (cinco)  Câmaras
Especializadas para análise e esclarecimento dos processos em tramitação, que forem submetidos à
sua deliberação. As Câmaras Especializadas são:

• Câmara de Legislação e Normas (CLN); 
• Câmara de Orçamento e Finanças (COF);
• Câmara de Assuntos Educacionais e Culturais e de Integração Comunitária (CAECIC);
• Câmara de Assuntos Administrativos (CAA); e 
• Câmara de Assuntos Estudantis (CAE).

Os Conselheiros titulares poderão fazer as inscrições de candidaturas individuais por e-mail,
através  do  endereço  eleicaoconselhos.comissao@id.uff.br,  devendo  constar  a  manifestação  da
Câmara na qual desejam concorrer e informando telefone celular para contato. Cada Conselheiro
titular poderá votar em até 06 (seis) candidatos nas Câmaras Especializadas.

O Calendário Anual com os dias de realização das reuniões das Câmaras  Especializadas,
encontra-se  em anexo para  melhor  observância  dos  dias  que  deverão  ser  disponibilizados  pelos
Conselheiros candidatos, para que haja quórum nas reuniões. Ultimamente as reuniões das Câmaras
Especializadas reunidas têm ocorrido às quintas-feiras da semana que antecede as reuniões do CUV. 

Dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail  eleicaoconselhos.comissao@id.uff.br ou
com a Secretaria Geral dos Conselhos Superiores. A eleição será realizada na Sessão Ordinária do
Conselho Universitário de 05 de maio de 2021.

Santo Antônio de Pádua, 19 de abril de 2021.

Conselheiro Tibério Borges Vale
Presidente da Comissão Eleitoral
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