
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

 

Ofício nº 05/2022 – Comissão Eleitoral CE/Ufes  

Assunto: Comunicado sobre debate entre as chapas que concorrem à eleição de 

representação do Centro de Educação no Cepe 

 

À Direção do Centro de Educação 

Ao Departamento de Educação, Política e Sociedade (Deps) 

Ao Departamento de Linguagens, Cultura e Educação (DLCE) 

Ao Departamento de Teorias do Ensino e Práticas Educacionais (Dtepe) 

Ao Colégio de Aplicação Criarte 

 

Vitória, 05 de dezembro de 2022. 

 

Em reunião realizada dia 02/12/2022, a Comissão Eleitoral, designada pela Portaria N.º 

21, de 28 de novembro de 2022 para coordenar a Pesquisa Eleitoral de representação 

do Centro de Educação no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Ufes, biênio 

2022-2024, decidiu pela realização de debate entre as chapas, no dia 12 de dezembro, 

às 13h, no Auditório do PPGE e solicita ampla divulgação junto às/aos docentes.  

A escolha da data considerou a realização de reuniões previstas para o dia 12/12 como 

facilitador à participação das/os membras/os das Câmaras Departamentais no debate e 

assim solicita a gentileza de agendamento das reuniões dos Departamentos a 

partir das 14h30.  

A realização do debate é atividade fundamental ao processo eleitoral democrático, em 

que buscamos dar ampla visibilidade às propostas e posicionamentos das chapas 

concorrentes.  

A Comissão Eleitoral se compromete a ser vigilante em relação ao tempo do debate 

para não prejudicar demais atividades subsequentes previstas no Centro de Educação. 

 

Respeitosamente, 

Ana Carolina Galvão Marsiglia 

Presidenta da Comissão Eleitoral 

Portaria N.º 21, de 28 de novembro de 2022 
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