
                                                                                                          

 

      

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI-UFSJ  

EDITAL DE INSCRIÇÃO DE CHAPAS PARA ELEIÇÕES DO CENTRO ACADÊMICO 

EDITAL Nº 01/2019 03/04/2019 

O Centro Acadêmico Livre de Economia torna público a abertura de inscrições das chapas para 

eleição da diretoria, observadas as disposições estatutárias referentes ao assunto. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:  

1.1.  As eleições são regidas por este edital e 

pelas disposições legais do estatuto do centro 

acadêmico, Art. 14º e Art. 15º e deliberações 

da comissão eleitoral. 

2. PRÉ REQUISITOS: 

2.1. Pode se candidatar qualquer aluno 

devidamente matriculado no curso de 

Ciências Econômicas da Universidade 

Federal de São João del-Rei até a data 

vigente. 

3. FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA  

3.1. A diretoria é o órgão executivo do 

CALE. De acordo com o Art. 12º, ela deve se 

reunir, ordinariamente a cada 15 dias, sendo 

abertas a participação de todos os estudantes.  

3.2. Os deveres gerais da executiva estão 

dispostos nos Art. 11º, 12º e 13º. 3.3. A 

diretoria terá mandato de um ano letivo tendo 

o fim da gestão previsto para Abril de 2020. 

4. AS CHAPAS DEVERÃO CONTER UM 

MINÍMO DE 7 INTEGRANTES PARA 

OS SEGUINTES CARGOS. 

A) Presidente;  

B) Vice-Presidente;  

C) Secretário Geral; 

D) Secretário Executivo; 

 E) Tesoureiro Geral; 

 F) Tesoureiro Executivo; 

 G) Diretor de Imprensa e Divulgação. 

4.1. O mínimo estabelecido pelo estatuto, não 

exclui a possibilidade da criação de novos 

cargos, desde que atenda os requisitos 

mínimos previstos pelo estatuto, no art. 10º, 

tendo um mínimo de 7 estudantes, e máximo 

de 11 integrantes.  

5. INSCRIÇÕES: 

5.1. A inscrição das chapas ocorrerá via e-

mail para cale@ufsj.edu.br do dia 03/04/2019 

até às 23:59 horas do dia 12/04/2019.  

5.2. As inscrições devem ser encaminhadas a 

comissão eleitoral para serem registradas pela 

comissão eleitoral.  

5.3. No ato da inscrição da chapa, deverão ser 

enviados os seguintes dados: nome, cargos, 

número de matrículas, período do curso, e-

mail e telefone.  

5.4. No ato de inscrição da chapa, conforme 

Art. 18º deverá ser indicado os representantes 

do Centro acadêmico para os seguintes 

espaços. A. Delegado Diretório Central dos 

Estudantes (DCE). B. Delegado Suplente 



Diretório Central dos Estudantes (DCE). C. 

Representante Discente colegiado de Curso.  

6. CAMPANHA ELEITORAL:  

6.1. O início da campanha eleitoral será 

autorizado pela comissão eleitoral após a 

validação de todas as inscrições. 

6.2. O CALE disponibilizará seus meios de 

comunicação para divulgação de campanha 

das chapas. 

6.3. Debates poderão ser organizados pela 

diretoria, caso haja a participação de mais de 

uma chapa inscrita.  

7. VOTAÇÃO:  

7.1. Terão direito a voto todos os alunos 

matriculados que apresentarem documento 

oficial com foto durante a votação;  

7.2. A data prevista de votação será no dia 

24/04/2019, das 09h as 22h, em local a 

definir, podendo ser adiada a critério da 

comissão eleitoral.  

7.3. As cédulas deverão ser carimbadas, 

contadas e entregues a comissão eleitoral, 

pela diretoria, antes do período de votação.  

7.4. Após o período da votação, a urna deverá 

ser lacrada pela comissão eleitoral e 

transportada até o local de apuração.  

7.5. É garantido a cada chapa a indicação de 

um fiscal para acompanhamento do 

deslocamento das urnas e registro de 

observações pertinentes. 

8. DOS LITÍGIOS EPENALIDADES 

8.1. O não cumprimento dos requisitos 

citados implicará na não aceitação da 

inscrição ou na impugnação da chapa.  

8.2. As chapas também podem ser 

impugnadas nos seguintes casos, conforme 

avaliação da comissão eleitoral, podendo ser 

recorrido ao Diretório Central dos Estudantes:  

A) Uso de métodos coercitivos ou 

fraudulentos para a obtenção de votos ou 

vantagens; 

B) Uso de agressão física ou incitação a 

mesma; 

C) Difamações ou injúrias de cunho machista, 

racista, homofóbico ou outro que atente 

contra a dignidade humana;  

D) Incitação ao ódio;  

E) Tentativa de constranger denúncias ou de 

obstruir investigação.  

9. RESULTADOS  

9.1. A apuração ocorrerá logo após 

fechamento do processo eleitoral, conforme 

Art. 14º, §4;  

9.2. A apuração será realizada em local 

público e será garantido o acesso de todos os 

alunos ao processo;  

9.3. A eleição só será validada caso se atinja o 

quórum de 15% dos discentes conforme Art. 

15º, §1º;  

9.4. Caso não seja atingido o quórum mínimo, 

a comissão eleitoral poderá optar por estender 

o período de votação;  

9.5. Caso seja estendido o período de votação, 

será feita uma apuração parcial;  

9.6. As eleições também poderão ser 

anuladas, em situações conforme descritas no 

Art. 15º, §1º, §2º, §3º, §4º e §5º;  

9.7. Em caso de empate entre chapas, será 

convocado pela comissão eleitoral, a votação 

em um segundo turno; 

9.8. Em caso de divergências quanto aos 

resultados, as chapas terão até 24 horas para 

apresentar recurso do processo a comissão 

eleitoral. 

9.9. Os resultados serão divulgados em todos 

os canais de comunicação do CALE após o 

término do processo.  



10. A POSSE  

10.1. Após a apuração, caso não sejam 

apresentados recursos pelas demais chapas, a 

chapa eleita tomará posse em até 5 dias úteis 

após o resultado.  

10.2. Após a posse haverá um período de 

transição de um mês, no qual os membros da 

gestão anterior irão acompanhar a nova gestão 

e realizar repasses da conjuntura do 

movimento estudantil.  

11. DISPOSIÇÕES FINAIS  

11.1. Os casos omissos neste edital deverão 

ser deliberados pela atual diretoria do CALE.  

11.2. Retificações deste edital deverão ser 

publicadas anexadas integralmente ao 

original. Este edital será disponibilizado nos 

meios de comunicação do cale, e no site em 

https://ufsj.edu.br/cale/documentos_e_registro

s.php. 

 

São João del Rei, 03 de abril de 2019 

 

 

 

___________________________________ 

Suelen Braga Domingos 

Presidenta do CALE 

 

CRONOGRAMA ELEITORAL DE 

ATIVIDADES CALE  

INSCRIÇÕES DE CHAPAS: 03/04/2019 

A 12/04/2019.  

DATA PREVISTA ELEIÇÕES 

(previsão):  24/04/2019.  

APURAÇÃO (previsão): 24/04/2019 após 

as 22h. 


