
 

 

 

 

EDITAL 

 

CONVOCA O CORPO DISCENTE DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E PÓS GRADUAÇÃO 

DA UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO SEU REPRESENTANTE NO 

CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CONSEPE. 

 

 

A Reitora da Universidade do Sagrado Coração, no uso das atribuições estabelecidas pelo Estatuto e 

Regimento da Universidade, publica o seguinte  

 

 

EDITAL: 

 

 

Art. 1º - Ficam convocados os estudantes dos Cursos de Graduação do Centro de Ciências Humanas e de 

Pós-Graduação da Universidade do Sagrado Coração para, no período de 13 a 18 de agosto de 2019, 

elegerem seu Representante no Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, para 

concorrerem a: 

- 01 vaga para suplente como representante do Centro de Ciências Humanas;  

- 01 vaga para titular e 01 vaga para suplente como representantes da Pró Reitoria de Pesquisa e Pós 

Graduação. 

 

§ 1º – Os estudantes deverão se candidatar como representante do Centro de Ciências Humanas ao qual 

está vinculado o seu curso e ainda, como representante da pós graduação, no link de candidatura: 

https://secure.usc.br/usc/externo/evento/form/evento_585/index.php?e=585 

 

§ 2º - Para cada representatividade será escolhido o candidato com maior número de votos.  

 

§ 3º - Os interessados devem fazer sua inscrição no período de 07 a 12 de agosto de 2019. 

 

Art. 2º - Os estudantes poderão votar por meio do site da USC, no período disposto no artigo 1º deste 

Edital, no link de votação: https://secure.usc.br/usc/externo/evento/form/evento_586/index.php?e=586 

 

Art. 3º - A apuração dar-se-á no dia 19 de agosto de 2019, cujo resultado será publicado também no site 

da USC na mesma data. 

 

Art. 4º - Caso os Representantes eleitos deixem de integrar o corpo discente da Universidade perderão 

automaticamente a representação. 

 

Parágrafo único – Ocorrendo o disposto no artigo anterior, será indicado um novo representante para 

preenchimento da vaga, considerada a ordem decrescente dos resultados da eleição, a partir do primeiro 

colocado. 

 

Art. 5º - Dúvidas e casos omissos serão resolvidos no âmbito da Equipe Diretiva. 

 

Publique-se e dê-se ciência ao Corpo Discente da Universidade do Sagrado Coração. 

 

Bauru, 06 de agosto de 2019. 

 

 

Reitora 

Prof.ª Dra. Ir. Susana de Jesus Fadel 

 

 

 

https://secure.usc.br/usc/externo/evento/form/evento_585/index.php?e=585
https://secure.usc.br/usc/externo/evento/form/evento_586/index.php?e=586


 

CALENDÁRIO 

 

06 de Agosto Divulgação do Edital – Eleição dos 

Representantes Discentes do Centro de 

Ciências Humanas e Pós Graduação no 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 

Extensão - CONSEPE 

07 a 12 de Agosto Inscrição dos discentes interessados  

 

13 a 18 de Agosto Votação  

 

19 de Agosto Divulgação do Resultado  

 

 

 


