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COMISSÃO ELEITORAL DA PESQUISA
PARA ESCOLHA DE DIRETOR E VICE-DIRETOR DO CCE
PARA O QUADRIÊNIO 2021/2025

Edital no 03, de 11 de fevereiro de 2021
A Comissão Eleitoral constituída para processar a Pesquisa à comunidade do Centro de
Ciências Exatas visando à escolha do Diretor e do Vice-diretor do CCE para o quadriênio
2021/2025, na forma da Resolução baixada pelo Conselho Departamental faz saber que, na
campanha para a referida Pesquisa:


Não é permitida a propaganda no formato físico, como por exemplo, fixação de
cartazes, colocação de faixas, entrega de panfletos etc, no interior dos campi da
Universidade Federal do Espírito (Ufes) ou suas proximidades (até uma quadra);



Não é permitido a propaganda em páginas da web institucionais da Ufes, tais como,
páginas dos centros, dos departamentos, dos colegiados de curso, dos laboratórios
de ensino ou de pesquisa, dos programas de pós-graduação, dos programas de
especialização, dos Núcleos, de professores com domínio da página sediados nos
servidores da Ufes etc, isto é, quaisquer páginas sediada em servidores da Ufes.



Não é permitido a propaganda em redes sociais (tais como Facebook, Instagram,
YouTube, Linkedln, Pinterest, WhatsApp, Telegram, Twitter, TikTok, Snapchat
etc) de perfis ou grupos mantidos pelos centros, departamentos, colegiados de
curso, dos laboratórios de ensino ou de pesquisa, programas de pós-graduação,
programas de especialização, Núcleos etc, bem como, em grupos associados a
Comissões, Bancas e Disciplinas da Ufes.

Vitória-ES, 11 de fevereiro de 2021
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