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A Comissão Eleitoral, constituída pela Portaria CL nº 001, de 18 de março de 

2020, no uso de suas atribuições legais, retifica o Edital CCL-CCAE nº 01/2020, de 19 

de março de 2020, nos seguintes termos: 

 

 

Onde se lê: 

 

A Comissão Eleitoral, indicada pelo Colegiado do Curso de Letras, do Centro de  

Ciências Aplicadas  e Educação da Universidade Federal da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo  com  a  Resolução  CCL  nº  006/2013  e  CCL  nº  

003/2015,  conduzirá,  entre  os  dias  01 a 28 de abril de 2020, a pesquisa eleitoral de 

Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Letras – Língua Portuguesa. 

 

 

Leia-se:  

 

A Comissão Eleitoral, indicada pelo Colegiado do Curso de Letras, do Centro de  

Ciências Aplicadas  e Educação da Universidade Federal da Paraíba, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo  com  a  Resolução  CCL  nº  006/2013  e  CCL  nº  

003/2015,  conduzirá,  entre  os  dias  01 de abril e 07 de maio de 2020, a pesquisa 

eleitoral de Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Letras – Língua Portuguesa. 

 



Onde se lê: 

 

A eleição ocorrerá no dia 28 de abril de 2020, no horário das 13h às 19h30min, na 

Unidade de Mamanguape, do CCAE. Havendo necessidade de alteração da data, em 

virtude das medidas de prevenção e adequação do funcionamento da Universidade 

Federal da Paraíba determinadas pela Portaria n.090/GR/REITORIA/UFPB, de 17 de 

março de 2020, a eleição será realizada tão logo as aulas presenciais sejam 

reestabelecidas, em data previamente informada. A divulgação do resultado da pesquisa 

eleitoral ocorrerá no mesmo dia da eleição, às 21h30min.  

 

Leia-se: 

 

Em razão das medidas de prevenção e adequação do funcionamento da Universidade 

Federal da Paraíba determinadas pela Portaria n.090/GR/REITORIA/UFPB, de 17 de 

março de 2020, a eleição ocorrerá virtualmente, no Sigeleição 

(https://sigeleicao.ufpb.br/sigeleicao/), nos dias 04, 05 e 06 de maio de 2020, tendo 

início em 04 de maio, às 9 horas, e término em 06 de maio, às 21 horas. Havendo 

necessidade de alteração da data, de 2020, a eleição será realizada tão logo as aulas 

presenciais sejam reestabelecidas, em data previamente informada. A divulgação do 

resultado da pesquisa eleitoral ocorrerá no dia seguinte, 07 de maio, a partir das 10 

horas.  

 

 

 

Mamanguape, 01 de maio de 2020. 
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Profa. Dra. Luciane Alves Santos 

Presidente da Comissão de consulta eleitoral 
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