
Prezado(a)s Associado(a)s, 

Informamos que foram prorrogadas as inscrições de Chapas para Eleições da ASCAPES.
Pedimos atenção especial para as novas datas.

Em observância aos ar�gos 57 e 58 do Estatuto da Ascapes e com base no Regimento Interno 01/2021, informamos
aos associados(as) que estão abertas as inscrições para apresentação de chapa para a eleição da Diretoria Execu�va
e de candidaturas ao Conselho Delibera�vo desta Associação para o período 2021-2024. 

Em razão da pandemia da Covid-19, as eleições ocorrerão de forma remota (modalidade online). A apresentação
das chapas,
por meio de ficha de inscrição, e das candidaturas ao Conselho Delibera�vo, por meio de requerimento, deverão ser
efetuadas via  correio eletrônico. Os referidos documentos encontram-se anexados  a esta mensagem e deverão ser
preenchidos (com foto inclusa de cada membro da chapa, em campo apropriado), assinados e endereçados à
Ascapes (ascapes@capes.gov.br) até as 17:00h do dia 04/04/2021.

Uma vez registradas as chapas e as candidaturas, elas serão divulgadas por esta Associação e pela Comissão
Eleitoral até
 o dia 08/04. 

As chapas registradas deverão enviar à Ascapes, também por meio do endereço ascapes@capes.gov.br,  seus
respec�vos Planos de Gestão até o dia 15/04/2021. A Ascapes divulgará aos associados  os referidos planos no dia
15/04. 

A votação deverá ocorrer no dia 29/04 pela plataforma Helios – Sistema de Votação Online. 

Os detalhes sobre o processo eleitoral da Ascapes para o período 2021-2024 estão regulamentados no Regimento
Interno 01/2021. 

A Comissão Eleitoral coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Comissão Eleitoral
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