
   
 

EDITAL 001/2013 

EDITAL DE ELEIÇÃO DO CENTRO ACADÊMICO DE 

ENGENHARIA MECÂNICA GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 

 

A Comissão Eleitoral anuncia à comunidade acadêmica que está aberto o processo 

eleitoral, o qual elegerá a diretoria do Centro Acadêmico de Engenharia Mecânica 

Gilberto Pereira de Oliveira para a gestão 2013/2015. 

 

1. DAS PROPOSIÇÕES GERAIS 

A partir desse processo, será eleito uma chapa a qual se responsabilizará pelas 

atividades da diretoria do Centro Acadêmico de Engenharia Mecânica Gilberto 

Pereira de Oliveira, conforme o estatuto da entidade. 

 

2.  DOS REQUISITOS DOS CANDIDATOS 

Poderão compor a chapa os estudantes que estiverem regularmente matriculados na 

graduação do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de São João 

del-Rei. 

 

3. DA INSCRIÇÃO  

3.1 No ato da inscrição, a chapa deverá levar o formulário, disponível no endereço 

www.ufsj.edu.br/camec, preenchido juntamente da cópia do RG, CPF e certificado 

de matrícula de cada integrante que irá compor a mesma. 

3.2 O período de inscrição da chapa será entre os dias 15 de julho a 18 de julho de 

2013.  

3.3 O local da inscrição será na sala 3.01D, alocada no prédio principal do Campus 

Santo Antônio, entre os horários de 20 horas e 30 minutos às 21 horas. 

3.4 A chapa deverá ser composta impreterivelmente de no mínimo cinco 

integrantes, sendo eles um presidente, um vice-presidente, um secretário, um 

tesoureiro e um diretor de políticas acadêmicas. 

 



   
 
4. DA ELEIÇÃO 

4.1 Os candidatos poderão fazer a divulgação das chapas por qualquer meio de 

comunicação, a qual ocorrerá no período de 19 de julho a 24 de julho de 2013. 

4.2 A eleição será realizada no dia 25 de julho de 2013 na sala 3.01D, alocada no 

prédio principal do Campus Santo Antônio, nos períodos de 9 horas 30 minutos às 

10 horas e 15 minutos, 14 horas e 45 minutos às 15 horas 45 minutos e de 20 horas 

e 30 minutos às 21 horas e 15 minutos.  

4.3 A comissão Eleitoral realizará a apuração dos votos no dia 26 de julho de 2013, 

às 10 horas na sala 3.01D, alocada no prédio principal do Campus Santo Antônio . 

4.4 Poderão votar todos os graduandos no curso de Engenharia Mecânica da 

Universidade Federal de São João del-Rei, regularmente matriculados, mediante a 

apresentação da carteira de estudante válida na data da eleição ou mediante a 

exposição de atestado de matrícula com data de emissão igual ou posterior a 30 

(trinta) dias da eleição, juntamente de um documento com foto. 

4.5 A eleição será validada, se e somente se, trinta por cento dos alunos graduandos 

em engenharia mecânica participarem da votação, conforme o estatuto da entidade. 

 

5. DO RESULTADO 

5.1 O resultado será divulgado no dia 26 de julho de 2013 no endereço 

www.ufsj.edu.br/camec. 

5.2 A chapa vencedora tomará posse até, no máximo, 10 dias após a apuração dos 

votos. 

 

São João del-Rei, 05 de julho de 2013. 

 

 

______________________________ 

Thiago Romanelli Abdalla 

Presidente do CAMEC 


