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Convite aberto para os mesários 

 

Estamos solicitando a disponibilização de membros da comunidade interna da UFSCar 
para atuarem como mesários no processo de Escolha dos Representantes Discentes junto aos 

Órgãos Colegiados da UFSCar no dia 11/04/2018 nos respectivos campi da UFSCar.  

Locais e horários da consulta aos estudantes: 

Campus São Carlos: no acesso à Biblioteca Comunitária e no Teatro Universitário 

Florestan Fernandes: das 09h às 20h; 

Campus Araras: Restaurante: das 11h às 14h; Sala de Coordenação dos Cursos: das 

18h às 21h; 

Campus Sorocaba: Saguão do Prédio ATLAB: das 11h às 15h e das 17h às 21h. 

Campus Lagoa do Sino: Restaurante Universitário: das 10h às 15h.   

É importante que os mesários cheguem com meia hora de antecedência do início do horário 

de votação de modo a preparar o ambiente para que a votação comece no horário definido. 

Os interessados favor enviar e-mail informando: 

1) Nome completo: 

2) Número de matrícula RA / SIAPE: 

3) E-mail para contato: 

4) Celular: 

5) Campus:  (   ) São Carlos    (   ) Araras   (   ) Sorocaba   (   ) Lagoa do Sino 

6) Categoria:  (   ) estudante de graduação   (   ) estudante de pós-graduação   (   ) técnico 

administrativo   (   ) docente 

7) Disponibilidade de horário para trabalhar no dia 11/04/2018:  

Os dados devem ser enviados somente pelo e-mail da Comissão Eleitoral - 

eleicoes.discentes.ufscar@gmail.com - até 05 de abril de 2018, quinta-feira. 

Será dado treinamento em cada campus, onde serão passadas as instruções específicas e os 

mesários deverão assinar um termo de responsabilidade e ciência das orientações para o bom 

desenvolvimento do processo de consulta à comunidade discente. 

Agradecemos o apoio de todos os interessados. 

 

Comissão Eleitoral CONSUNI 2018. 

São Carlos, 02 de abril de 2014. 
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