
                        

 

EDITAL Nº 32/2011 

 

A Direção de Unidade da Faculdade Metodista de Santa Maria – FAMES, no 

uso de suas atribuições, comunica a todos os discentes da Instituição que estão abertas 

as inscrições de chapas candidatas à Diretoria do Diretório Acadêmico , para a gestão 

de 2011/2013, conforme estabelecido no Estatuto deste Diretório Acadêmico. 

 

São finalidades do Direitório Acadêmico da FAMES: 

 

• Zelar pelos interesses dos discentes no que se refere às suas questões 

acadêmicas e disciplinares; 

• Promover a integração e a solidariedade entre o corpo discente, docente e técnicos 

administrativos da instituição; 

• Organizar e promover eventos e prestar serviçoes de caráter cívico, social, cultural, 

científico e artístico; 

• Realizar  intercâmbio e colaboração com entidades congêneres; 

• Buscar a participação do corpo discente nas atividades da Faculdade como um 

todo. 

 

A chapa deverá ser composta por acadêmicos de no mínimo 3 (três) Cursos de 

Graduação da FAMES, com os seguintes membros: Presidente; Vice-Presidente; 

Diretor Financeiro; Diretor de Comunicação, Diretor Cultural; Diretor de Relações 

Estudantis; Diretor Social; e 2 (dois) suplentes. Somente poderão inscrever-se 

alunos/as devidamente matriculados no semestre letivo. 

 

Período de Inscrições:  10/10/2011 a 17/10/2011 

Inscrições:  No CAI – Central de Atendimento Integrado 

Horário:  Das 8h às 21h 

Data das Eleições:  21/10/2011 

Local das Eleições:  Hall de entrada da instituição (sob supervisão dos coordenadores 

dos cursos de graduação).  

Horário:  Manhã das 9h às 12h e noite das 18h às 22h.  



 

Conforme os Artigos 25º, 28º e 29º respectivamente, o mandato será de 2 (dois) anos 

e a eleição para Diretoria será realizada através de disputa entre as chapas eleitorais; 

cada chapa deverá apresentar candidatos a todos os cargos, sendo eleita a chapa 

mais votada. As chapas concorrentes ao Diretório Acadêmico deverão entregar e 

registrar a sua carta programa no momento de sua inscrição. 

 

 

 

Santa Maria, 10 de outubro de 2011. 

 

 

 

Roberto Pontes da Fonseca 

 Faculdade Metodista de Santa Maria - FAMES 

 

 



 
 

Ficha de Cadastramento ao diretório Acadêmico da FA MES 
 
Nome da Chapa: _________________________________________________ 
 
Nome dos componentes e curso que pertencem: 
 

1. __________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________ 
6. __________________________________________________________ 
7. __________________________________________________________ 
8. __________________________________________________________ 
Suplentes:____________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

A chapa deverá ser composta por acadêmicos de no mínimo 3 (três) Cursos 
de Graduação da FAMES, com os seguintes membros: Presidente; Vice-
Presidente; Diretor Financeiro; Diretor de Comunicação, Diretor Cultural; 
Diretor de Relações Estudantis; Diretor Social; e 2 (dois) suplentes. 
Somente poderão inscrever-se alunos/as devidamente matriculados no 
semestre letivo. 
 

ANEXAR CARTA COM AS PROPOSTAS DA CHAPA  

 

Período de Inscrições:  03/10/2011 a 10/10/2011 

Inscrições:  No CAI – Central de Atendimento Integrado 

Horário:  Das 8h às 21h 

Data das Eleições:  17/10/2011 

Local das Eleições:  Hall de entrada da instituição (sob supervisão dos 

coordenadores dos cursos de graduação). Horário:  Manhã das 9h às 12h e 

noite das 18h às 22h.  

 

Conforme os Artigos 25º, 28º e 29º respectivamente, o mandato será de 2 
(dois) anos e a eleição para Diretoria será realizada através de disputa 
entre as chapas eleitorais; cada chapa deverá apresentar candidatos a 
todos os cargos, sendo eleita a chapa mais votada. As chapas concorrentes 
ao Diretório Acadêmico deverão entregar e registrar a sua carta programa 
no momento de sua inscrição. 
 

Santa Maria, _____ de _______________ de 2011. 

 


