
 
 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

A Secretaria de Órgãos Colegiados (SOCS) da Universidade Estadual do 

Maranhão (UEMA), para dirimir eventuais dúvidas acerca da data das eleições 

de composição da lista tríplice para os cargos de reitor e vice-reitor, esclarece 

que: 

a) a convocação da comunidade universitária para as eleições de 

composição da lista tríplice para os cargos de reitor e vice-reitor e a 

fixação da data de sua realização obedeceram rigorosamente todas as 

normas pertinentes à matéria constantes no Estatuto e no Regimento da 

Reitoria, bem como observaram o calendário acadêmico 2014; 

b) o Conselho Universitário, reunido em 3 de julho de 2014, deliberou, por 

meio da Resolução nº. 870/2014-CONSUN/UEMA, pela convocação da 

comunidade universitária para as eleições de reitor e vice-reitor e fixou a 

data de 25 de agosto de 2014 para sua realização; 

c) esta data obedece fielmente o Art. 117 do Estatuto da Uema, pois é 

anterior aos últimos 60 dias de mandato do atual reitor, além de cumprir 

com rigor o Art. 23 do Regimento da Reitoria, vez que a data da reunião 

do CONSUN é de mais de 45 dias de antecipação da data da eleição; 

d) a decisão do Conselho não antecipou a data das eleições, nem tão 

pouco a fixou precocemente, pelo contrário, seguiu a tradição das 

eleições anteriores, sempre ocorridas no meio do ano, mesmo 

coincidindo com o períodos de Copa do Mundo de Futebol; 

e) a data de 25 de agosto de 2014 levou em conta eventos relevantes do 

calendário acadêmico como o início e término do período letivo 2014.2 

(11 de agosto a 13 de dezembro), as etapas do PAES (16 de novembro 

e 14 de dezembro), o período de colações de grau (de 05 de setembro a 

31 de outubro) e as eleições para diretor de centro, de curso e chefe de 

departamentos (novembro), além das eleições gerais externas (05 e 26 

de outubro). 

 

Feitos tais esclarecimentos, esta Secretaria coloca-se à disposição de quem 

interessar possa para qualquer informação complementar. 

 

São Luis, 11 de agosto de 2014. 

 

A Secretaria 


