
 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

 
O Presidente do Diretório Acadêmico do curso de Educação Física da Escola Superior 
São Francisco de Assis, eleito em 29 de maio de 2014, de acordo com as atribuições 
nos Artigos 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 do Estatuto do Diretório 
Acadêmico, RESOLVE: 
 
Abrir inscrições para as eleições do Diretório Acadêmico do curso de Educação Física 
da ESFA. 
 
As inscrições estarão abertas no período de 30 de maio a 13 de junho de 2016 e 
deverão ser efetuadas junto ao email da coordenação de Educação Física 
(edu.fisica@esfa.edu.br) contendo o nome de cada membro da chapa e o cargo 
pleiteado. 
  

Os acadêmicos deverão inscrever-se por chapa, composta de seis (6) representantes, 
sendo eles: Presidente, Vice-Presidente, Diretor Financeiro, Secretário Geral, Diretor 
de Esporte e Cultura e Diretor de Comunicação. 
 
As chapas deverão ser compostas exclusivamente por alunos regularmente 
matriculados no curso de Educação Física da ESFA com situação acadêmica regular. 
 
Divulgadas as chapas, o prazo para protocolo pedido de impugnação será de 48 
horas, através de requerimento devidamente fundamentado. 
 
As eleições acontecerão nos dias 14 a 15 de junho (Terça Feira e Quarta Feira), nas 
salas das turmas sendo eleita a chapa que conseguir a maioria dos votos. 
 
Para que o Processo tenha validade, será necessária a participação nas eleições de 
50% (cinqüenta por cento) mais um dos alunos do Curso de Educação Física da 
ESFA, regularmente matriculados e em situação acadêmica regular. 
 
Após o resultado das eleições, a diretoria eleita será empossada imediatamente, no 
dia 15 de junho as 20h00min, na sala de coordenação da ESFA, e deverá dar 
continuidade aos trabalhos do D.A de acordo com as suas atribuições. 
 
Contamos com a sua participação!! Inscreva-se já!! Boa sorte!!!  
 

 
 

Santa Teresa, 10 de maio de 2016. 
 

 
OTALIS HENKER 

Presidente do Diretório Acadêmico de Educação Física da ESFA 
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