
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

Página 1 de 1 

 

 
Mem. 08/2018/CEG              Caçapava do Sul, 08 de maio de 2018. 
 
À 
Secretaria do Conselho Universitário – CONSUNI 
Comissões Eleitorais Locais 
Candidatos ao Edital 01/2018/CEG 
 
Assunto: Encaminhamentos sobre relatos de campanha eleitoral em horário vedado. 

Prezados, 

Na manhã do dia 08 de maio de 2018, a CEG recebeu relatos de que candidatos haviam 
realizado propaganda eleitoral em período vedado para isto, conforme consta no Edital 01/2018, 
aprovado pela Resolução Nº 193, de 23 de março de 2018, no item 4.5: 

4.5 – A Campanha e todas as atividades de propaganda, nas 
dependências da Universidade, se encerram às 23h59min (vinte e três 
horas e cinquenta e nove minutos) do dia anterior ao da Eleição. 

Como providências tomadas pela CEG, uma vez que a propaganda ocorreu via envio de 

mensagem eletrônica à lista de discentes da Unipampa, foi aberto chamado para verificação dos 

horários de envio de e-mails, onde foi constatado que dois dos candidatos homologados ao 

Edital 01/2018/CEG enviaram e-mail em horário vedado. 

Sendo estes: Ranieri da Costa Manaças e Friederick Brum Assad. 

A partir do desrespeito ao referido edital e considerando que compete a CEG coordenar 
as eleições deste edital conforme 1,2: 

1.2 - As eleições universitárias são de responsabilidade institucional, 
realizadas de acordo com Calendário Oficial da Universidade e 
coordenadas pela Comissão Eleitoral Geral (CEG) e pelas Comissões 
Eleitorais Locais (CEL). 

Esta Comissão Eleitoral Geral, resolve por este memorando, suspender os candidatos 
que infringiram as regras do Edital, e dá prazo até as 12(doze) horas, do dia 09 de maio para sua 
manifestação. A manifestação deve ser encaminhada à CEG por e-mail. Caso não seja enviada 
no prazo, fica vetado outro direito de manifestação.  

Com esta decisão, e como a eleição já está em andamento, a apuração dos votos não será 
realizada até decisão final do caso em questão. 

 

Atenciosamente,  

 

Aline Lopes Balladares 

Presidente da CEG 


		2018-05-08T15:10:12-0300
	ALINE LOPES BALLADARES:00077573013




