SECRETARIA PEDAGÓGICA – COMUNICADO 145/2019
COMISSÃO ELEITORAL PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO
EXTRAORDINÁRIA DO GRÊMIO ESTUDANTIL DA EMESP TOM JOBIM
Prezados(as) Alunos(as) e Familiares,
Segue comunicado do Grêmio Estudantil da Emesp Tom Jobim:
COMISSÃO ELEITORAL PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO
DA ELEIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO GRÊMIO ESTUDANTIL
DA EMESP TOM JOBIM / 2019
Comunicado nº 04 / agosto / 2019
A Comissão Eleitoral responsável pela organização e realização da Eleição Extraordinária do Grêmio
Estudantil, formada por alunos e aluna voluntários devidamente matriculados na EMESP Tom Jobim,
conforme edital amplamente discutido e formalizado em assembleias comunicadas a todos os estudantes,
delibera:
1 – No período de 05 a 09 de agosto haverá propaganda eleitoral da Chapa “TRAVESSIA” nas
dependências da EMESP Tom Jobim, como segue:
- 05 a 09/08/2019 (2ª a 6ª) – Visitas nas salas de aula para apresentação da chapa.
. Nome da Chapa / Conceito.
. Quem são os integrantes.
. A importância de um Grêmio Estudantil na EMESP.
. Convite para os Bate-papos.
. Tópicos sobre as propostas.
- 07, 08 e 09/08 (4ª, 5ª e 6ª), às 17:30 – Bate-papo no saguão da EMESP com os membros da chapa
sobre temas de interesse dos estudantes e as propostas para o grêmio estudantil / gestão 2019.
Alunos integrantes da Chapa Travessia:
Seham Furlan Ochoa – Co-Presidente / Firmino Calixto da Rosa Neto – Co-Presidente
Barbara Mendonça Blasques Galan – Vice-Presidente / Luciano Fernandes de Mello – Fiscal
(titular)
Vinicius Lourenço de Souza – Comunicação (titular) / Giulia Secchieri Borducchi – Comunicação
(suplente)
Nayra Jaine de Souza Mudesto – Cultural (titular) / Gabriela Capassi Araújo – Cultural (suplente)
Ana Clara dos Santos Pescador – Social (titular) / Rafaella Mendonça Blasques Galan – Social
(suplente)
Mariana Costa Chamas Tabacow – Política (titular) / Maria Beatriz Bouissou Macêdo – Política
(titular)
2 – Os alunos e alunas da EMESP Tom Jobim, que foram democraticamente convidados a formar chapas
para concorrerem à gestão do Grêmio Estudantil - 2019, convergiram espontaneamente ao resultado de
chapa única, sem qualquer dúvida sobre o processo eleitoral apresentado a todos, no entanto, a Chapa
Travessia está abrindo mão de sua eleição automática de direito pela falta de chapa adversária e se
submetendo ao voto popular nesta fase do processo eleitoral. Caso a chapa não seja eleita, não assumirá
oficialmente o grêmio em 2019 e não haverá novo edital e assembleia. Nesse caso, ficará já convocada
uma nova eleição para até o final de abril de 2020, que poderá ser preparada antecipadamente no mês de
março.

3 – Realização de Eleição por voto direto e secreto, com a seguinte informação “CHAPA
TRAVESSIA SIM ( ) NÃO ( )” em cédula impressa, para que a chapa assuma ou não a gestão do
Grêmio Estudantil.
A eleição ocorrerá na semana de 12 a 16 de agosto de 2019 (2ª a 6ª), das 10h30 às 18h00.
A urna estará fixada no Departamento Social, 2º andar do edifício da EMESP Tom Jobim.
Serão 5 dias, durante os quais, os estudantes poderão escolher o melhor horário, não deixando para
votar na última hora. A urna será fechada exatamente às 18h00. Os eleitores que estiverem
aguardando para votar, serão convidados a fazê-lo imediatamente e os atrasados não terão direito a
voto.
Para participar, os alunos e alunas deverão apresentar um documento com foto, registrar nome
legível, número de matrícula e assinatura em lista de presença.
4 – A chapa Travessia, se eleita, será empossada no dia 23 de agosto de 2019 (6ª), cumprirá mandato
extraordinário até o dia 31 de março de 2020 e ficará responsável por definir em assembleia quando
serão convocadas novas eleições, prevendo que sejam antes do término do mandato.
5 – A comissão eleitoral necessita de voluntários para ajudar durante os períodos da manhã e da
tarde, na orientação da lista de nomes de alunos junto à urna, entre outras atividades até o dia da
posse. Alunos e alunas, maiores de 16 anos de idade, que puderem disponibilizar pelo menos duas
horas de um ou mais dias da semana de eleição, por favor, façam contato pelo e-mail da comissão
eleitoral comissaoeleitoral2019emesp@gmail.com e pela página de Facebook do Grêmio
https://www.facebook.com/gremioemesp , deixando nome completo, curso que faz na EMESP e
telefone.
O SEU VOTO NÃO É OBRIGATÓRIO, MAS É UM DIREITO QUE SÓ VOCÊ PODE
EXERCER.
DECIDA SE A CHAPA “TRAVESSIA” DEVE ASSUMIR OU NÃO O GRÊMIO
ESTUDANTIL.
REGISTRE O SEU VOTO NA SEMANA DE 12 A 16 DE AGOSTO DE 2019.
NÃO ESQUEÇA DE LEVAR O SEU NÚMERO DE MATRÍCULA E UM DOCUMENTO
COM FOTO.
ACESSE O LINK
https://drive.google.com/open?id=162CoNNckXOizc93yDkT8i4dYSpukB2Hh
E CONHEÇA AS IDEIAS DO NOVO GRÊMIO
Comissão Eleitoral Eleição Extraordinária - Grêmio EMESP Tom Jobim 2019
(Bruno Cícero da Silva Matrícula 201700279, Fabricio Fernandes Mascate Matrícula 201700594, Jorge
Elias da Guarda Matrícula 201901320 e Larissa de Abreu Galvão Matrícula 201702202)
Contatos da Secretaria:
(11) 3221-0750 / (11) 3585-9889
secretaria.aluno@emesp.org.br
Data de envio: 06/08/2019
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica

