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Especial Eleições SINTET-UFU  
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Conheça candidatos/as e propostas de cada chapa



Construa o presente e garanta o progresso 
do seu sindicato

As eleições seguem o 
princípio da democracia, onde 
o povo toma decisões políticas 
importantes. Para prosseguir 
com as conquistas da classe 
das técnicas e técnicos-
administrativos, o SINTET-
UFU convoca seus filiados 

e filiadas para participar do 
processo eleitoral que definirá 
a Coordenação Colegiada e o 
Conselho Fiscal do biênio de 
2018-2020.

A “consciência política” é 
essencial para que ocorram 
melhorias no processo 

democrático, não apenas durante 
as eleições, mas também fora dos 
períodos eleitorais, bem como 
nas eleições em âmbito nacional. 
Eleições conscientes começam 
no sindicato e se estendem para 
a vida. Sua participação é de 
suma importância.

Qual a finalidade das eleições?
As eleições servem para que técnicas e técnicos-administrativos da UFU, funionárias e 

funcionários da FUNDAP e RTU filiados do SINTET-UFU, possam expressar de forma democrática sua 
preferência em relação aos candidatos. Portanto, exerça seu direito ao voto. Participe do processo 
eleitoral do SINTET-UFU.

Quem realiza as eleições?
O SINTET-UFU, que é a entidade representativa das técnicas e técnicos-adminitrativos 

em educação da UFU, funcionárias e funcionários da FUNDAP e RTU. O processo está sendo 
coordenado pela Junta Eleitoral, escolhida por voto em assembleia da categoria.

Quem pode votar?
As servidoras e servidores técnico-administrativos da UFU, funcionárias e funcionários da 

FUNDAP e RTU, aposentadas, aposentados e pensionistas filiados ao SINTET-UFU, de acordo 
com o Regimento Eleitoral:

Art. 3°
A sindicalizada e o sindicalizado só poderão votar se estiverem “quites” com suas obrigações 

estatutárias em relação ao SINTET-UFU e em pleno gozo de seus direitos sociais.
Parágrafo Segundo: Podem votar os/as pensionistas com pensão vitalícia da Universidade 

Federal de Uberlândia, que estejam sindicalizados.

Quem não pode votar?
Art. 3°(...)
*Parágrafo Primeiro: Não podem votar as aposentadas, aposentados e pensionistas especiais 

que recebem exclusivamente os proventos do INSS, e também os/as pensionistas, com pensão 
temporária da Universidade Federal de Uberlândia.

Como votar?
Art. 11
Para votar, o/a sindicalizado/a deverá se identificar através de documento oficial de identidade 

com fotografia, e assinar a frente de seu nome na listagem de votação. A listagem oficial de votação 
será fornecida pela Junta Eleitoral e entregue ao presidente da mesa de votação.

Parágrafo Único: O/A servidor/a sindicalizado/a, cujo nome não constar na listagem poderá 
votar mediante a apresentação do contracheque, um dos dois últimos (no qual deverá constar a 
referiada contribuição para a Entidade Sindical) e documentos oficiais citados no Caput, devendo 
seu nome ser acrescido de forma manual na listagem.
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Modelos das cédulas de votação
As cédulas para a Coordenação 

Colegiada serão de cor branca

As cédulas para a Conselho Fiscal 
serão de cor azul

Observação: as imagens são meramente ilustrativas, seu tamanho não reflete as medidas 
utilizadas pela Junta Eleitoral na Eleição 2017 para Coordenação Colegiada e Conselho Fiscal 
biênio 2018-2020.
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Locais de votação
Urnas Campus Santa Mônica - de 8h às 17h

Reitoria (bloco 3P) - Cantina próximo ao bloco da Engenharia Mecânica) 
Banco do Brasil - Biblioteca - Saguão do bloco 3E

Urna Campus Educação Física e ESEBA 
de 8h às 17h

Urnas Campus Umuarama - de 8h às 17h
Setor de obras - Bloco 2A - Almoxerifado

Hotel Oficina da Vida (Ambulatório de Saúde do Servidor (NASS))  

Urnas no Hospital de Clínicas - de 6h às 20h
Saguão de entrada e saída do Hospital de Clínicas - Cozinha 

Urnas Campi Avançados - de 10h às 16h
Ituiutaba - Monte Carmelo - Patos de Minas

Urna Itinerante - nos dias 13 e 14
Ambulatório do bairro Jaraguá - Fazenda Água Branca - Fazenda Capim 
Branco - Fazenda Glória - CAPS Luizote - TRE (Av. Vasconcelos Costa) 
- Antiga Reitoria (Rua Duque de Caxias) - Arquivo na Av. Cesário Alvim - 
ASUFUB (BR-050) - Hemocentro - Herbário - Casa Graça do Aché - MUnA - 
Museu do Índio - CIEPS - Regional da Saúde (Av. Belo Horizonte) Laboratório 

de Química (antigo Posto de Saúde do bairro Segismundo Pereira)

Aposentados e pensionistas
As aposentadas, aposentados e pensionistas votarão nas urnas que ficarão 
localizadas no bloco 4E, da Diretoria de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor 
(DIRQS) -Umuarama - e no Banco do Brasil - Santa Mônica. As aposentadas, 
aposentados e pensionistas é garantido ainda o voto em trânsito, para isso, basta 
ir a qualquer ponto de votação e solicitar ao mesário/a essa modalidade de voto.

Voto em trânsito
É garantido o voto em trânsito a todas e todos eleitores, desde que não estejam 
em seu campus de lotação. Para isso, basta ir até um local de votação e solicitar 

o voto em trânsito ao mesário/a.


