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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - CACOAL

Comunicado nº 1/2023/DAEP-CAC/CCAC

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO PARA O EDITAL Nº 001/DEPRO/2023

 

A COMISSÃO ELEITORAL designada pela Ordem de Serviço nº 009/DEPRO/2023, de 13 de dezembro de
2023, para realizar consulta à comunidade acadêmica com fins de indicação de novo docente para
exercer a função de chefe do Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção da Fundação
Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Campus de Cacoal, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE: 

1. Com base na Resolução nº 015/CONSAD/UNIR/2001 e na Resolução nº 213/CONSUN/UNIR/2020, em
seu ar�go 8º, divulgar a dilação do prazo de inscrição para a função de chefe do Departamento
Acadêmico de Engenharia de Produção do campus Prof. Francisco Gonçalves Quiles (Cacoal), da UNIR. 

2. Alterar o Cronograma de A�vidades e Prazos constante no anexo III do Edital 001/DEPRO/2023,
conforme apresentado abaixo: 

 
CRONOGRAMA - ESCOLHA DA CHEFIA DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO -

CAMPUS CACOAL
 

DATA ATIVIDADES OBSERVAÇÃO
02 a
07/02/2023 Período de Inscrição. Pelo e-mail: comissaoeleitoraldepro@unir.br

08/02/2023 Prazo de desistência até as 18h. Pelo e-mail: comissaoeleitoraldepro@unir.br

09/02/2023 Homologação das inscrições pela 
Comissão Eleitoral. 

Com prazo para interposição de recursos de 24h,
obedecendo ao estabelecido no Edital.

10/02/2023 Recurso contra homologação das
inscrições. Pelo e-mail: comissaoeleitoraldepro@unir.br

13/02/2023 Resultado do recurso contra
homologação das inscrições. www.deprocacoal.unir.br

14/02/2023 Publicação final das inscrições pela
comissão eleitoral. www.deprocacoal.unir.br

16/02/2023 Divulgação da lista de eleitores aptos
a votar. www.deprocacoal.unir.br

17
a 24/02/2023

Prazo para os eleitores se
regularizarem no SIGAA e/ou
comunicação de inconsistência na
regularização, até às 18h.

comissaoeleitoraldepro@unir.br

27/02/2023 Recurso contra a lista de eleitores
aptos a votar. Até às 19h. Pelo e-mail: comissaoeleitoraldepro@unir.br 

28/02/2023 Resultado de recursos contra a lista
de eleitores aptos a votar, até às 19h. www.deprocacoal.unir.br

01/03/2023 Publicação da lista de eleitores aptos
a votar, após às 19h. www.deprocacoal.unir.br
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02 a
10/03/2023 Campanha eleitoral.  

13/03/2023 Votação 09:00h às 20:00h. 

Votação por meio do
link h�ps://sistemas.unir.br/eleicao/pages/login.xhtml.
Os eleitores deverão acessar o Link u�lizando Login e
Senha do Sigaa.

13/03/2023 Apuração da eleição às 20h30m.

Link para acompanhar a apuração dos votos da chefia
do depro 
Google Meet Link da videochamada:
h�ps://meet.google.com/dpm-ohqu-rng
Ou disque:  (US) +1 636-373-8984 PIN:  334 734 271#

14/03/2023 Divulgação dos Resultados da
apuração dos votos. www.deprocacoal.unir.br

15/03/2023 Recurso contra resultado da apuração
dos votos. Pelo e-mail: comissaoeleitoraldepro@unir.br 

16/03/2023 Divulgação do resultado do recurso
contra a apuração dos votos. www.deprocacoal.unir.br

17/03/2023 Publicação do resultado da eleição. www.deprocacoal.unir.br
www.campuscacoal.unir.br

Documento assinado eletronicamente por DENNY WILLIAM DE OLIVEIRA MESQUITA, Docente, em
01/02/2023, às 20:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Vitor Eduardo Cardoso, Usuário Externo, em
01/02/2023, às 20:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por AILTON MARCOLINO LIBERATO, Membro da Comissão,
em 01/02/2023, às 23:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1239031
e o código CRC 07D408F4.

Referência: Processo nº 23118.013666/2022-20 SEI nº 1239031

Criado por 75745496215, versão 6 por 71304762220 em 01/02/2023 20:13:09.
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