
 

DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI 

EDITAL Nº 02/2017/DCE/CSA/CDB/CTAN 

 

ELEIÇÕES PARA REPRESENTANTES DISCENTES NO CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO, CONSELHO DIRETOR E CONSELHO DE ENSINO, 

PESQUISA E EXTENSÃO 
 

O Diretório Central dos Estudantes, enquanto comissão eleitoral, leva ao conhecimento dos 

interessados que receberá inscrição de candidatos a representantes discentes dos cursos de 

graduação no Conselho Universitário (CONSU), Conselho Diretor (CONDI) e no Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEP) da Universidade Federal de São João del Rei.  

 

1. Do Calendário das Eleições:  

1.1 Inscrição dos candidatos: 28/08/2017 à 01/09/2017  

1.2 Entrega dos documentos descritos no Anexo 1: 01/09/2017  

1.3 Campanha: 28/08/2017 à 06/09/2017  

1.4 Votação: 04/09/2017 à 06/09/2017 

 

2. Das Vagas  

2.1 O presente edital tem por objetivo estabelecer as normas e procedimentos necessários à 

escolha de 3 representantes discentes, sendo 1 para o CONSU, 1 para o CONDI e 1 para o 

CONEP, dos cursos de graduação da UFSJ.  

2.2 Os mandatos terão duração de 1 ano e os representantes eleitos ficarão obrigados a fazer 

repasses mensais perante o Conselho de Entidades de Bases do Diretório Central dos 

Estudantes.  

 

3. Dos Candidatos  

3.1 Poderão concorrer os discentes de graduação regularmente matriculados nos termos do 

presente edital.  

3.2 Estarão impedidos de candidatarem-se os discentes em vias de conclusão de curso.  

3.2.1 Entende-se por discente em vias de conclusão de curso aquele que falta menos de 02 

(dois) semestres letivos para a colação de grau.  

3.3 Os discentes que forem eleitos membros no CONSU, CONDI ou CONEP, se servidores 

da UFSJ, não poderão exercer cargo de confiança na administração da universidade.  



3.4 Os discentes eleitos representantes no CONSU, CONDI ou CONEP não poderão ocupar 

cargos de movimento estudantil em nível de UEE, UNE ou de coordenação nacional de 

executiva de curso durante o período do mandato.  

3.5 É vedado o exercício cumulativo de mandato em mais de um conselho superior ressalvado 

o caso de membro nato.  

3.6 Em caso de candidatos serem membros da diretoria ou da executiva de alguma entidade 

representativa do movimento estudantil, eles deverão se afastar durante o período eleitoral e 

remeter junto aos outros documentos um esclarecimento que dê publicidade ao afastamento.  

 

4. Das Inscrições  

4.1 As inscrições serão realizadas através do e-mail dce@ufsj.edu.br e deverão constar as 

informações exigidas no Anexo 1.  

4.2 Os documentos descritos no Anexo 1 deverão ser entregues para a Executiva do DCE até 

01/09/2017.  

4.3 Não é permitido concorrer a mais de 1 conselho superior ao mesmo tempo.  

4.4 As inscrições são individuais. Não serão aceitas inscrições na modalidade chapa.  

 

5. Da Comissão Fiscal  

5.1 A Comissão Fiscal tem por objetivo viabilizar operacionalmente o processo eleitoral.  

5.1,1 Os membros da Comissão Fiscal, denominados fiscais, serão necessariamente 

estudantes de graduação da UFSJ.  

5.2 Os fiscais serão indicados pelo Conselho de Entidades de Base (CEB) e em número não 

superior a 7 (sete).  

5..2.1 A Comissão Fiscal deverá contar com pelo menos 1 membro do DCE que gerencia o 

meio de comunicação oficial da entidade.  

5.3 São deveres dos fiscais:  

o Cuidar da inscrição dos candidatos.  

o Garantir ampla divulgação do processo eleitoral.  

o Organizar debates, se requisitados por algum dos candidatos ou pelo DCE.  

o Acompanhar a campanha de cada candidato.  

o Organizar o material e os registros das eleições, assim como a disposição dos mesmos no 

dia da votação.  

o Organizar a distribuição dos mesários.  



o Apurar os votos e divulga-los em meios oficiais.  

o Cumprir e fazer cumprir o presente edital.  

 

5.4 É direito de todo estudante da UFSJ poder acompanhar todas as reuniões e procedimentos 

executados pela Comissão Fiscal, assim como poder ter acesso ao material em posse da 

mesma.  

5.5 A Comissão Fiscal responde ao Conselho de Entidades de Base, instância diretora do 

DCE.  

 

6. Da Campanha  

6.1 Os candidatos poderão usar meios diversos de divulgação, respeitando o Calendário do 

presente edital e um limite máximo de gastos de 300 reais.  

6.2 Será permitido campanha nos dias de votação, respeitando distância mínima da urna 

que será marcada fisicamente pelos mesários ou pela Comissão Fiscal.  

6.3 Os candidatos deverão entregar o comprovante de gastos até 72 horas após o encerramento 

da votação.  

 

7. Da Votação  

7.1 Poderão votar todos os estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação da 

UFSJ mediante apresentação de documento com foto e, caso necessário, comprovante de 

matrícula.  

7.2. O voto é secreto.  

7.3 Não é permitido voto por procuração e nem por correspondência.  

7.4 Cada discente poderá votar apenas uma vez durante o processo eleitoral.  

7.5 A votação ocorrerá através passagem de lista dentro das salas de aula, na presença dos 

candidatos que terão a oportunidade de defender suas candidaturas.  

As urnas ficarão abertas entre as 8 horas e as 21:30 conforme orientação da  

Comissão Fiscal.  

7.6 Será garantido local de votação e lista para todos os cursos.  

7.7 As urnas serão retiradas do DCE e dos DA's na presença de pelo menos 1 mesário e a 

averiguação da mesma será registrada.  

7.8 As urnas funcionarão na presença de pelo menos dois mesários indicados por candidatos 

diferentes ou de um mesário indicado por um dos candidatos e um membro da Comissão 



Fiscal ou do DCE. Caso o presente item não seja cumprido, a votação poderá ser paralisa da 

por até 1 hora.  

7.9 Os mesários e fiscais manterão um registro de urna contendo o nome de cada mesário, o 

horário no qual ficou na urna e possíveis incidentes durante o período. Toda as informações 

deverão ser assinadas por todas as partes envolvidas.  

7.10 Toda e qualquer troca de mesários será anotada no registro de urna.  

 

8. Dos Mesários  

8.1 Cada candidato deverá indicar pelo menos 1 pessoa vinculada a UFSJ para auxiliar no 

processo eleitoral enquanto mesária, fornecendo os dados descritos no Anexo 1.  

 

9. Dos Litígios e das Penalidades  

9.1 O não cumprimento dos itens citados resultará na não aceitação ou na impugnação da 

candidatura.  

9.2 A candidaturas também poderão ser impugnadas nos seguintes casos:  

o Uso de métodos coercitivos ou fraudulentos para obtenção de votos ou vantagens.  

o Agressão física.  

o Ataques de cunho machista, racista, homofóbico ou outro que atente contra a dignidade 

humana.  

o Incitação ao ódio.  

o Incompatibilidade entre os gastos de campanha declarados e os gastos averiguados.  

o Tentativa de constranger denúncias ou de obstruir investigação.  

9.3 Denúncias que se enquadrem no item 9.2 deverão ser feitas para a Comissão Fiscal ou 

para o DCE, que notificará a parte denunciada e avaliará a denúncia presencialmente. Será 

garantido direito à ampla defesa e igual poder de voz, caso as partes desejem se manifestar.  

9.4 Para recorrer de decisão da Comissão Fiscal, o candidato deverá informar a intenção até 

24 horas após tomar conhecimento da decisão para que o CEB seja convocado.  

 

10. Da Apuração e da Validação das Eleições  

10.1 A apuração será pública e ocorrerá após o encerramento da votação na presença de pelo 

menos 2 dos candidatos a vagas diferentes.  

10.2 Será considerado eleito o candidato que obtiver o maior número de votos para a vaga a 

qual concorre.  



10.3 Em caso de empate, será considerado eleito o candidato que possuir maior tempo de 

participação no movimento estudantil, conforme comprovado em documentação descrita no 

Anexo I. Caso persista o empate, a decisão se dará por carga horária cumprida no curso.  

 

11. Do Mandato  

11.1 Os mandatos terão duração de 1 (um) ano e terão início após a protocolização dos 

resultados perante a Secretaria dos Conselhos Superiores, que se dará em até 2 semanas após 

o fim da apuração.  

11.2 Caso os representantes eleitos descumpram os itens 2 ou 3 durante o período dos 

mandatos, os mesmos serão substituídos mediante convocação de novas eleições ou nos 

termos previstos no Estatuto da UFSJ.  

Casos omissos serão avaliados pela Comissão Fiscal ou pelo Conselho de Entidades de Base. 

Este edital entra em vigor na data da publicação.  

 

São João del Rei, 28 de agosto de 2017 

ANEXO I  

DOS DADOS E DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO  

Informações Obrigatórias para Inscrição  

I – Nome completo do candidato, RG, matrícula, telefone de contato e vaga pretendida. (Se 

no CONSU, CONDI ou CONEP).  

II – Nome completo do (s) mesário (s) indicado (s), telefone de contato e tipo de vínculo com 

a UFSJ. (Discente, docente ou técnico administrativo)  

Documentação Obrigatória para Inscrição  

I – Comprovante de matrícula ou extrato de histórico escolar.  

II – Declaração assinada constando interesse de ocupar a vaga descrita no item 2, assim como 

ciência dos termos do presente edital e acordo com os mesmos. (Tamanho máximo de uma 

lauda).  

III – Resumo de apresentação do candidato para ser anexado aos meios de divulgação.  

IV – Fotografia para ser anexada ao item III deste anexo, para uso nos meios oficiais de 

divulgação.  

Documentação Opcional  

I – Comprovante de participação em associações civis estudantis, colegiados de curso, 

conselhos superiores de universidade ou demais associações e conselhos enquanto 

representante estudantil. (Item utilizado em caso de empate) 


