Prezados sócios da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais
(SBPMat):
Neste ano ocorrerão eleições para a Diretoria e para o Conselho da Sociedade.
Como definido no estatuto, todos os sócios em dia com suas obrigações junto à
SBPMat são elegíveis e eleitores.
Informamos que, a partir de 2013, as anuidades não serão mais
cumulativas. Assim, todos os sócios que pagaram a anuidade de 2013 ou que
participaram do Encontro da SBPMat de 2013, incluindo os que fizeram a opção por
associar-se durante o evento, são considerados sócios em situação regular.
Caso seja necessário, até o dia 14 de novembro todos poderão regularizar sua
situação acessando o portal http://www.sbpmat.org.br e pagando a anuidade de
2013.
A Comissão incumbida de organizar o processo eleitoral comunica que a inscrição
de chapas para a Diretoria (gestão janeiro de 2014 até janeiro de 2016) ocorrerá
no período de 21 de outubro a 20 de novembro de 2013.
A Comissão também informa que o período de inscrição para candidatos ao
Conselho será de 21 de outubro a 20 de novembro de 2013. Nesta eleição o
mandato de quatro conselheiros e um suplente será renovado. Os sócios
regularizados poderão votar em até 4 nomes para titular e um nome para suplente
que constem na relação de inscritos para o Conselho.
As inscrições devem ser enviadas para o email: eleiçoes2013@sbpmat.org.br
Deste modo, as indicações que chegarem até o dia 20 de novembro serão analisadas
por esta Comissão e homologadas pelo Conselho da SBPMat.
Cada chapa candidata à Diretoria deverá conter 7 (sete) nomes para os
seguintes cargos:
- Presidente
- Diretor Administrativo
- Diretor Financeiro
- Quatro (4) Diretores Científicos.
A Comissão Eleitoral estimula a Comunidade a apresentar inscrição de chapas e
candidaturas para o conselho até a data de 20/11/2013.
Os planos de ação das chapas homologadas serão divulgados no portal da
SBPMat (http://sbpmat.org.br/) a partir do dia 29/11/2013. A eleição
também será realizada de forma eletrônica pelo portal no período de
29/11/2013 a 09/12/2013 com divulgação de resultados prevista para o
dia 12/12/2013.
Cordialmente,
Comissão Eleitoral
Paulo F. P. Fichtner e Naira M. Balzaretti

