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COMUNICADO SOBRE O SORTEIO DO NÚMERO PARA DISPOSIÇÃO DAS CHAPAS COM A 
DESIGNAÇÃO DE ORDEM PARA A CÉDULA ELETRÔNICA CONFORME O ART. 7 DO EDITAL Nº 
001/2020 DE CONSULTA À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA PARA ESCOLHA DE DIRETOR (A) E 
VICE-DIRETOR (A) DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS – CCA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PIAUÍ – UFPI 

 

A Comissão Eleitoral, constituída pela Portaria nº 18/2020 de 27 de outubro de 2020 do Conselho Departamental 

do CCA/UFPI, em conformidade com a Resolução nº 35/2020 – CONSUN, do dia 20 de outubro de 2020, para 

realização da consulta à Comunidade Universitária para escolha de Diretor (a) e Vice-Diretor (a) do Centro de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí – UFPI, em comum acordo com os candidatos das chapas 

homologadas resolve:  

 

Antecipar o SORTEIO do número para disposição das chapas com a designação de ordem para a cédula 

eletrônica, conforme o art. 7 do referido edital. 

 

Uma vez que ambas as chapas foram homologadas, não havendo então a possibilidade de interposição de 

recursos, descrito no CRONOGRAMA ELEITORAL para o dia 06 de novembro de 2020, esta Comissão 

eleitoral entendeu que, para dar um melhor fluxo para o processo eleitoral e devido ao curto tempo para o 

transcurso das eleições, esta etapa (sorteio) poderia ser antecipada, sem prejuízo ao processo. Ambas as chapas 

homologadas foram oficialmente consultadas por meio dos seus contatos de e-mail, constantes nos registros das 

chapas, e foram de comum acordo com a antecipação desde período. 

Nestes termos o sorteio ocorreu no dia 06 de novembro de 2020 às 8h, de forma virtual, utilizando a ferramenta 

de transmissão de reuniões ZOOM, no endereço 

https://zoom.us/j/94373731239?pwd=SkRFMDg3cklrcGpLZVZRdWZwaU1GQT09 . A transmissão foi 

programada para que fosse aberta a toda comunidade universitária. No entanto, desde o dia 05 de novembro de 

2020, turno da noite, até a tarde do dia 06 de novembro de 2020, o provedor da UFPI encontrava-se fora do ar, 

impedindo a divulgação deste documento em tempo, por meio da página oficial de divulgação da consulta à 

Comunidade Universitária para escolha de Diretor (a) e Vice-Diretor (a) do Centro de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal do Piauí – UFPI, que se encontra hospedada nesse provedor. O sorteio ocorreu conforme 

programado e de consenso com os representantes de ambas as chapas candidatas, apesar da impossibilidade da 

transmissão.  

 

Teresina (PI), 06 de novembro de 2020. 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Flávio Ribeiro Alves  

Presidente da Comissão Eleitoral  


