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REGIMENTO ELEITORAL PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA 

DO DIRETORIO CENTRAL DOS E DAS ESTUDANTES E 

REPRESENTANTES NOS CONSELHOS SUPERIORES DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 

 

A Comissão Eleitoral, formada por estudantes no dia 06 de 

fevereiro de 2017 em reunião do Conselho de Entidades de 

Base (CEB) do DCE-UFGD, vem a público divulgar para os e 

as estudantes da Universidade Federal da Grande Dourados o 

Regimento Eleitoral e o Calendário Eleitoral, também aprovados 

em  CEB, para a Diretoria do DCE-UFGD como determina o 

item “C”  do Artigo 18 do Estatuto da entidade, assim como para 

Eleição de Representantes para os Conselhos Superiores da 

UFGD como determina o item “IX” do Artigo 15 do Estatuto da 

UFGD. 

 

CAPÍTULO I: DO REGIMENTO ELEITORAL 

 

Art.1º A Comissão Eleitoral anuncia à comunidade acadêmica que está aberto o 

processo eleitoral que escolherá a Diretoria do Diretório Central dos e das 

Estudantes e três representantes discentes titulares e suplentes para cada um 

dos Conselhos Superiores da UFGD (Conselho Universitário, Conselho de 

Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura e Conselho de Curadores). O mandato, 

tanto da Diretoria, quanto nos Conselhos será de um ano, de acordo com o Art. 

20 do Estatuto do DCE e o item “IX” do Artigo 15 do Estatuto da UFGD. 

 

CAPÍTULO II: DA COMISSÃO ELEITORAL 

 

Art.2º A Comissão Eleitoral é composta pelos/as seguintes integrantes, 

indicados/as e eleitos/as em Conselho de Entidades de Base no dia 

06/02/2017, divididos nas seguintes funções: Coordenador/a, Vice-

coordenador/a, Secretário/a, Integrante 1, Integrante 2. 

 

Nome RGA Função 

Bruno Correia Ernandes 2014062853351 Vice-coordenador 

João Paulo Ribeiro Rodrigues  2014061753961 Coordenador 

Diego Correia da Silva  2013061815935 Integrante 1 

Flavieli Arguelho Vilarba  2015061985170 Secretária 

Juciano Rocha Professor  201506198422 Integrande 2 

Art. 3º Compete à Comissão Eleitoral: 
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A. A Comissão Eleitoral organizará e coordenará todo o processo eleitoral 

para eleição da Diretoria do DCE-UFGD e Representantes nos 

Conselhos; 

B. A Comissão Eleitoral definirá o cronograma do processo eleitoral e irá 

altera-lo se houver necessidade; 

C. A Comissão eleitoral receberá e julgará as inscrições das chapas assim 

como os recursos à indeferimento de inscrições; 

D. A Comissão solicitará junto à Pró-reitoria de Graduação ou Secretarias 

dos Cursos as listas de estudantes matriculados/as nos cursos de 

graduação presencial que serão as listas oficiais de votantes; 

E. A Comissão Eleitoral organizará as regras da campanha eleitoral, assim 

como as regras de debates; 

F. A Comissão Eleitoral elaborará a ata da eleição, registrando, se houver 

ocorrências durante o processo, assim como a apuração dos votos e 

posteriormente deverá divulgar a ata para o conhecimento de todas e 

todos os (as) estudantes (as); 

G. A Comissão Eleitoral deverá prezar pela transparência e pela garantia 

de liberdade e pluralidade de ideias durante o processo eleitoral; 

H. As denúncias e os casos omissos serão resolvidos e julgados pela 

Comissão Eleitoral através do voto de maioria simples de seus integrantes 

presentes em reunião convocada pelo/a coordenador/a; 

I. A Comissão Eleitoral solicitará aos Centros Acadêmicos os recursos 

necessários para arcar com as despesas do  processo eleitoral. 

 

Parágrafo único: Só terão voto para julgar casos na Comissão Eleitoral 

seus/suas cinco integrantes indicados por este Regimento. 

 

 

CAPÍTULO III: DA INSCRIÇÃO PARA CONCORRER À ELEIÇÃO 

 

  Título I: INSCRIÇÃO DE CHAPAS PARA DIRETORIA DO DCE-UFGD 

Art. 4º A Eleição para a Diretoria do DCE-UFGD será por chapas. 

 

Art. 5º As inscrições das chapas serão realizadas exclusivamente através do 

seguinte endereço de e-mail: eleicoesdceufgd2017@gmail.com segundo 

prazos contidos no Calendário Eleitoral. 

Art. 6º Só serão deferidas as inscrições enviadas de acordo com o artigo 

anterior, que sejam compostas segundo as regras dispostas no artigo 8º e que 

estejam devidamente acompanhadas dos anexos previstos no artigo 9º. 
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Art. 7º Só podem compor as chapas estudantes regularmente matriculados 

nos cursos de graduação da UFGD. 

Art. 8º As chapas para a eleição da Diretoria do DCE-UFGD devem ser 

compostas por 17 (dezessete) integrantes e conter, como determina o § 5 do 

Art. 22 do Estatuto da Entidade, as seguintes funções/cargos: 

 

I – Coordenadoria Geral  Titular:  

II – Coordenadoria de Graduação Titular:  

Suplente: 

III – Coordenadoria de Extensão e 

Cultura 

Titular:  

Suplente:  

IV – Coordenadoria de 

Comunicação 

Titular:  

Suplente: 

V – Coordenadoria de Políticas de 

Acesso e Permanência 

Titular:  

Suplente: 

VI – Coordenadoria de Formação 

Política e Movimentos Sociais  

Titular:  

Suplente: 

VII – Coordenadoria de Pesquisa 

 

Titular:  

Suplente: 

VIII – Coordenadoria de Patrimônio 

e Finanças  

Titular:  

Suplente: 

IX – Coordenadoria Jurídico-

Administrativa 

Titular:  

Suplente: 

 

Art. 9 No ato da inscrição a chapa candidata deverá enviar em anexo: 

I. Ficha de Inscrição dos (as) seus e suas integrantes acompanhada de 

cópia do Atestado de Matricula do semestre vigente e de cópia de um 

Documento Oficial com foto. (Anexo 1 deste Regimento) 

 

Parágrafo único: Em hipótese alguma um/a estudante poderá se candidatar 

em mais de uma chapa para a eleição da Diretoria do DCE-UFGD. 

 

Título II: INSCRIÇÃO DE CHAPAS PARA REPRESENTANTES NOS 

CONSELHOS SUPERIORES DA UFGD 

 

Art. 10 A Eleição para Representantes nos Conselhos Superiores da UFGD 

será por chapas. 
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Parágrafo único: A escolha dos representantes discentes nos órgãos 

colegiados será dividida nos seguintes conselhos:  

I - Conselho Universitário (COUNI);  

II - Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (CEPEC);  

III - Conselho de Curadores. 

 

Art. 11 As inscrições das chapas serão realizadas exclusivamente através 

do seguinte endereço de e-mail: eleicoesdceufgd2017@gmail.com segundo 

prazos contidos no Calendário Eleitoral. 

 

Art. 12 Só serão deferidas as inscrições enviadas de acordo com o artigo 11, 

que sejam compostas segundo as regras dispostas no artigo 14 e que estejam 

devidamente acompanhadas dos anexos previstos no artigo 15. 

Art. 13 Só podem compor as chapas estudantes regularmente matriculados 

nos cursos de graduação da UFGD. 

Art. 14 As chapas para a eleição de Representantes nos Conselhos 

Superiores da UFGD devem ser compostas por 2 (dois) integrantes: 

I – Titular  

II – Suplente 

 

Art. 15 No ato da inscrição a chapa candidata deverá enviar em anexo: 

I – Ficha de Inscrição dos (as) seus e suas integrantes acompanhada de 

cópia do Atestado de Matricula do semestre vigente e de cópia de um 

Documento Oficial com foto. (Anexo 2 deste Regimento) 

Parágrafo único: Em hipótese alguma será aceita a inscrição de 

candidatura de um/a mesmo/a estudante para representação em mais 

de um dois três Conselhos Superiores.   

Art. 16 A Comissão Eleitoral organizará e publicará oficialmente a relação 

de todas as chapas, tanto para Diretoria quanto para os Conselhos 

Superiores, cujos registros tenham sido deferidos ou indeferidos através da 

página “Eleições DCE 2017” na rede social FaceBook e através de pasta 

de arquivos online na plataforma GoogleDrive.  

Art. 17 Após publicação de lista das chapas deferidas e indeferidas, haverá 

prazo de 1 (um) dia para interposição de recurso à indeferimento de 

inscrição de chapas. (Vide Calendário Eleitoral) 

 

CAPÍTULO IV: DA CAMPANHA ELEITORAL 
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Art. 18 O período de campanha eleitoral estará disposto no Calendário 

Eleitoral. 

Art. 19 Das proibições e permissões  

A. Independente da obtenção de licença ou de autorização da Comissão 

Eleitoral é livre a veiculação de propaganda eleitoral através da 

distribuição de folhetos, volantes e outros impressos ou passagem em 

salas de aula, reuniões em espaços de convivência ou circulação de 

pessoas na universidade; 

B. É proibido qualquer tipo de propaganda ou campanha eleitoral por 

parte de qualquer integrante de chapas candidatas no dia da eleição ( 

incluindo campanha via internet em nome das chapas), no caso de 

descumprimento comprovado desta regra, a chapa estará sujeita a 

impugnação da sua candidatura ou outras penalidades definidas pela 

Comissão Eleitoral; 

C. Os materiais do tipo faixa e cartazes que estiverem colados pelas 

dependências da universidade poderão ser mantidos no dia da 

eleição; 

D. As chapas candidatas ficam responsáveis por retirar materiais fixados 

nas dependências da universidade um dia após a eleição sob pena de 

receber punições da Comissão Eleitoral; 

E. Candidatos/as assim como eleitores/as poderão utilizar adesivos ou 

camisetas no dia da eleição, porém a distribuição destes será proibida. 

Art. 20 A Comissão Eleitoral deverá organizar debates entre as chapas 

candidatas durante o período de campanha eleitoral. A data, assim como as 

regras do debate serão previamente informadas para as chapas candidatas. 

Art. 21 Do teto de gastos na campanha eleitoral e prestação de contas 

A. O teto de gastos para a campanha de cada chapa candidata à Diretoria 

do DCE-UFGD será de R$ 1.800,00; 

B. O teto de gastos para a campanha de cada chapa candidata à 

Representação nos Conselhos Superiores será de R$ 180,00; 

C. As chapas poderão receber doações apenas de pessoas físicas;  

D. As chapas deverão disponibilizar uma prestação de contas detalhando 

o nome, o CPF, a quantia doada por cada doador/a e nota fiscal de 

todos os gastos da campanha, em data definida no Calendário Eleitoral;  

E. No caso de promoção de arrecadação de fundos para campanha as 
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chapas deverão apresentar na prestação de contas o tipo de promoção 

e o valor arrecadado;  

F. Caberá à Comissão Eleitoral a análise e fiscalização dos gastos com a 

campanha eleitoral, cabendo a esta divulgar parecer de sua análise e 

aplicar punições e até impugnações de candidaturas no caso de 

descumprimento das normas aqui definidas.  

 

CAPÍTULO V: DA VOTAÇÃO 

 

Art. 22 Dos votantes:  

I – Podem votar nas eleições para a Diretoria do DCE-UFGD e para 

Representantes nos Conselhos Superiores da UFGD todos e todas 

estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação 

presencial da universidade e que apresentarem no ato da votação o seu 

Registro Acadêmico (carteira da biblioteca), ou Carteira de Estudante 

(emitida por CA, DCE ou UNE), ou um Documento Oficial com Foto. 

 

Art. 23 Do processo de votação 

 

A. A votação será no dia  08/03/2017, feita em urnas fixas, onde a Comissão 

Eleitoral garanta o sigilo, a inviolabilidade e a garantia do acesso de 

todos e todas estudantes da UFGD; 

B. A votação se dará por voto presencial, direto, secreto e optativo; 

 

C. É vetado o voto por procuração. 

 

Art. 24 Dos locais de votação 

 

A.  Os locais de votação, os horários de abertura e fechamento das urnas 

serão divididos da seguinte forma:  

 

Local Horário para votação Cursos que votam 

I  - FACALE 09:00 h. às 22:00 h. Arte Cênicas, Letras, Agronomia, 

Engenharia Agrícola, Engenharia de 

Aquicultura, Zootecnia, Licenciatura 

Indígena Teko Arandu, Licenciatura 

em Educação do Campo 

II – Bloco B 09:00 h. às 22:00 h. Engenharia de Alimentos, Engenharia 

de Energia, Engenharia de Produção, 
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Engenharia Civil e Engenharia 

Mecânica. 

III – Bloco C 09:00 h. às 22:00 h. Engenharia da Computação, Física, 

Matemática, Química-Bacharelado, 

Química-Licenciatura, Sistemas de 

Informação, Nutrição e Medicina. 

IV – FCH  09:00 h. às 22:00 h. Ciências Sociais, Geografia, História, 

Psicologia, Educação Física e 

Pedagogia. 

V – FCBA 09:00 h. às 22:00 h. Biotecnologia, Ciências Biológicas- 

Licenciatura, Ciências Biológicas- 

Bacharelado, Gestão Ambiental, 

Administração, Ciências Contábeis 

E Ciências Econômicas 

VI – FADIR  19:00 h. às 22:30 h. Direito e Relações internacionais 

VII – HU  09:00 h. às 17:00 h.  Estudantes a partir do 3º de Medicina 

 

           Parágrafo único: Se houver necessidade a Comissão Eleitoral 

poderá alterar os locais de votações e os horários, informando previamente 

a comunidade estudantil e as chapas sobre as alterações.  

 

B. Cada chapa candidata deverá indicar um/a fiscal para acompanhar 

cada local de votação durante todo o processo, poderá haver 

substituições e rodízios de horários, mas é de responsabilidade de cada 

chapa manter um/a representante acompanhando a votação desde a 

abertura das urnas até o seu fechamento e elaboração da ata de cada 

urna; 

  

C. Atrasos na abertura das urnas serão compensados em prolongamento 

do horário para o seu fechamento, ao total a votação na Urna da Fadir 

deverá durar 3 horas e 30 minutos, a votação na urna do HU deverá 

durar 8 horas e nos demais locais 13 horas; 

 

D. Se, ao alcançado o horário de fim da votação e ainda haver votantes na 

fila, os/as mesários entregarão senhas para que esses/as eleitores/as 

possam votar, eleitores que chegarem após o horário determinado para 

o fim da votação não receberão senhas e não poderão votar, qualquer 

das ocorrências acima devem ser registradas na Ata da Urna. 

 

Art. 25 Da mesa receptora dos votos 

 

A. A mesa receptora será formada por, pelo menos, dois/duas mesários/as 

designados/as previamente pela Comissão Eleitoral;  
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B. Os/as mesários/as não podem ser integrantes de nenhuma das chapas 

candidatas ou mesmo candidatos/as à representação nos Conselhos 

Superiores;  

 

C. Os/as mesários/as receberão certificados na modalidade de atividade 

de extensão com carga horária de acordo com o período de trabalho; 

  

D. A Comissão eleitoral poderá organizar turnos e rodízios entre mesários; 

  

E. No caso de troca de turno e substituição de mesários/as o ocorrido 

deverá ser registrado na Ata da Urna;  

 

F. Os mesários/as são responsáveis pela garantia de que o processo de 

votação ocorra com segurança e sem vícios;  

 

G. Os/as mesários/as orientarão os/as eleitores/as durante o processo de 

votação fazendo a conferencia destes junto às listas de votação e 

disponibilizando a cédula (devidamente rubricada) para o voto; 

 

H. Os/as mesários elaborarão a Ata da Urna (Anexo 3 deste Regimento) 

registrando sua abertura, fechamento, ocorrências durante o processo, 

número de votantes e comparecimento. 

Art. 26 Da cédula eleitoral 

 

A. A cédula eleitoral será confeccionada pela Comissão Eleitoral;  

 

B. Constará na cédula o nome/número de todas as Chapas para Diretoria 

do DCE-UFGD e os nomes (titular e suplente) de todas as chapas para 

os Conselhos Superiores que tiverem seus registros deferidos pela 

Comissão Eleitoral; 

 
C. A cédula eleitoral deverá conter em seu verso, no ato da votação, a 

rubrica de um/a dos/as mesários, sob pena de ser invalidada caso não 

cumpra esse requisito. 

 

Art. 27 Da urna eleitoral 

 

A. A Comissão Eleitoral providenciará as urnas necessárias;  

 

B. Instantes antes do início da votação os/as mesários/as deverão abrir as 

urnas demonstrando que estão devidamente vazias, após isso deverão 

fecha-las segundo orientação da Comissão Eleitoral, esse processo 

deve ser acompanhado de perto pelos/as fiscais das chapas e ser 
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registrado na Ata da Urna; 

 

C. Atrasos na abertura das urnas serão compensados em prolongamento 

do horário para o seu fechamento, ao total a votação na Urna da Fadir 

deverá durar 3 horas e 30 minutos, a votação na urna do HU deverá 

durar 8 horas e nos demais locais 13 horas; 

 

D. A Urna deve ficar em local reservado e protegido de forma a garantir 

privacidade para o/a eleitor que vota e evitar o acesso do público 

externo;  

 

E.  Ao concluída a votação os/as mesários/as fecharão a Urna na presença 

dos/as fiscais das chapas e registrarão isso na Ata da Urna;  

 

F. Impreterivelmente o/a mesário/a que efetuar o fechamento da Urna e 

os/as fiscais que estiverem presentes no momento devem resguardar a 

Urna assim como transporta-la para local indicado pela Comissão 

Eleitoral e seguindo suas determinações; 

 

G. Depois de encerrada a votação e lacradas as Urnas estas só serão 

abertas no momento da apuração dos votos. 

Art. 28 Durante a eleição irá se observar o seguinte procedimento: 

 

A. O/a eleitor/a votará por ordem de chegada; 

 

B. O/a eleitor/a identificar-se-á através do Registro Acadêmico (carteira da 

biblioteca), ou Carteira de Estudante (emitida por CA, DCE ou UNE), ou 

um Documento Oficial com Foto; 

C. Os/as mesários/as localizarão o/a eleitor/a pela lista oficial de votantes 

fornecida pela PROGRAD (Pró Reitoria de Graduação – UFGD); 

D. Não havendo dúvidas sobre a identidade do/a eleitor/a, o mesmo 

assinará a lista ao lado do seu nome e receberá a cédula eleitoral, a qual 

deverá estar rubricada no verso por um/a dos/as mesários/as; 

E. O/a eleitor/a marcará no retângulo branco, diante do nome da Chapa ou 

candidatos de sua preferência e depositará o voto na urna. 

Parágrafo único – Caso o nome do/a eleitor/a não conste na lista de 

alunos/as regularmente matriculados este/a não poderá votar, a menos 

que possua e apresente o atestado de matricula do semestre em 

vigência acompanhado de documento oficial de identificação com foto. 

 

Art. 29 Das denúncias durante o processo de votação 
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A. Denúncias relacionadas à propaganda eleitoral proibida, descumprindo 

as determinações do Artigo 19 deste Regimento, deverão ser 

encaminhadas para algum/a dos/as integrantes da Comissão Eleitoral, 

que tomará as medidas cabíveis de análise e julgamento;  

 

B. Ocorrências relacionadas à campanha eleitoral nos locais de votação e 

suas proximidades deverão ser informadas à Comissão Eleitoral e 

devidamente registradas na Ata da Urna do respectivo local, a 

Comissão tomará as medidas cabíveis de análise e julgamento;  

 

C.  Denúncias de compra de votos ou fraudes também deverão ser 

encaminhadas para a Comissão Eleitoral para análise e julgamento, 

quando comprovadas resultarão na impugnação da candidatura da 

chapa envolvida. 

 

CAPÍTULO VI: DA APURAÇÃO 

 

Art. 30 A apuração irá se iniciar logo após que todas as urnas estejam reunidas 

em sala a ser definida na Faculdade de Direito e Relações Internacionais da 

UFGD, a apuração será aberta ao público. 

 

Art. 31 A Comissão Eleitoral deverá garantir que o público respeite o processo 

e não interfira no mesmo. 

 

Art. 32 A mesa apuradora será coordenada pela Comissão eleitoral, podendo 

haver revezamento, e acompanhada por um fiscal de cada chapa candidata 

para a Diretoria do DCE-UFGD, também podendo haver revezamento. 

Art. 33 O processo de apuração, uma vez iniciado, não será interrompido até 

a divulgação do resultado final. 

Art. 34 O processo de apuração se dará da seguinte forma:  

I.      A mesa apuradora irá examinar as urnas, atas e listas de votantes 

enviadas pelas mesas receptoras;  

II. A mesa apuradora irá retirar os lacres das urnas, sob a 

fiscalização de representantes das chapas, após a verificação de 

sua autenticidade e integridade; 

III. A mesa apuradora procederá à contagem preliminar das cédulas 

de cada urna, confrontando-os com o número de votantes 

registrado na ata dos trabalhos da mesa receptora e com as listas 

de assinatura da votação;  
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IV. A mesa apuradora irá juntar todas as cédulas de forma que não 

se identifique de qual urna pertenciam; 

V. A mesa apuradora irá separar os votos por chapas candidatas 

para a Diretoria do DCE-UFGD, nulos e brancos;  

VI.  A mesa apuradora irá inutilizar os votos nulos e brancos com cor 

específica;  

VII. A mesa apuradora irá decidir sobre a validade ou nulidade de 

votos, em caso de impugnação dos mesmos;  

VIII. A mesa apuradora irá efetuar a contagem final dos votos, em voz 

alta, cédula por cédula, com a fiscalização dos ficais que deverão 

conferir as mesmas e por fim registrando-as nas tabelas 

preparadas; 

IX. A mesa apuradora irá Elaborar a Ata da Eleição e registrar nela a 

contagem de votos, assim como demais ocorrências, 

impugnações e outros. 

Art. 35 Para a abertura de cada urna, o/a coordenador/a convocará os 

candidatos/as e/ou seus fiscais para examinarem o respectivo lacre.  

 Parágrafo único: Sendo o lacre considerado autêntico e íntegro, ele será 

rasgado e a urna será aberta.  

Art. 36 Poderá ser considerado nulo o voto que: 

I. Contenha inscrições e/ou rasuras que não deixem evidente a 

opção do/a eleitor/a por alguma das chapas; 

II. Cédulas que não estiverem rubricadas por, pelo menos, um/a 

integrante da sua respectiva mesa receptora. 

Art. 37 Poderá ser considerada nula a urna que: 

I. Apresentar sinais evidentes de violação;  

II. Não estiver acompanhada da ata e lista de eleitores/as;  

III. Apresentar, entre o número de cédulas contadas pela mesa 

apuradora e o número de votantes que assinaram a lista de votação, 

uma diferença superior a três por cento do total de votantes que 

assinaram a lista.  

§ 1º. Em qualquer caso, é facultado à mesa apuradora, por 

sua iniciativa ou a pedido de algum fiscal, proceder à 

contagem do número de eleitores que assinaram as listas de 
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votação.  

§ 2º A urna considerada nula será lacrada e guardada, para 

efeito de eventual julgamento de recursos. 

§ 3º Se mais de 3 (três) urnas forem impugnadas a Comissão 

dará por anulada a referida votação e deverá convocar nova 

votação a ser realizada no prazo de até 3 (três) dias úteis. 

Art. 38 Será declarada eleita para a Diretoria do DCE-UFGD a chapa que 

obtiver a maioria simples dos votos válidos excluindo-se os brancos e nulos. 

Art. 39 Serão declaradas eleitas para a Representação nos Conselhos 

Superiores as três chapas mais votadas para cada um dos Conselhos. 

 

Art. 40 No caso de chapa única candidata à Diretoria do DCE, o Estatuto prevê 

que a eleição deve ser através de aclamação. 

 

Art. 41 Em caso de empate entre as chapas, a Comissão Eleitoral deverá 

convocar nova votação a ser realizada no prazo de até 3 (três) dias úteis. 

 

CAPÍTULO VII: DA POSSE 

 

  Art. 42 A chapa eleita deverá ser empossada em reunião do Conselho de       

  Entidades de Base do DCE-UFGD. 

 

CAPÍTULO VIII: DO CALENDÁRIO ELEITORAL 

 

Art. 43 Segue abaixo o Calendário Eleitoral que poderá sofrer alterações de 

acordo com necessidades e julgamento da Comissão Eleitoral: 

 

Publicação do Regimento Eleitoral 07/02/2017 

Inscrição de Chapas 08/02/2017 à 18/02/2017 

Divulgação preliminar de chapas 

inscritas deferidas ou indeferidas 

20/02/2017  

Interposição de recurso sobre 

indeferimento de inscrição 

Até 21/02/2017 

Divulgação final das chapas inscritas 22/02/2017 

Início da campanha eleitoral 23/02/2017 

Fim da campanha eleitoral  07/03/2017 

Data limite para entrega da 

prestação de contas da campanha 

07/03/2017 

Eleição  08/03/2017  

Posse  13/03/2017 
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CAPÍTULO IX: DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 44 Em caso de fraude 

 

A. Em caso de fraude grave comprovada e que tenha comprometido o 

processo, a Comissão Eleitoral dará por anulada a referida eleição, 

realizando-se outra eleição no prazo de 3 (três) dias úteis; 

 

B. Em caso de fraude comprovada promovida por uma das chapas 

concorrentes, a Comissão Eleitoral deliberará sobre o afastamento de 

alguns (as) ou de todos (as) os (as) integrantes ficando os (as) mesmos 

(as) impedidos (as) de participarem de novas chapas e concorrerem a 

novas eleições. 

 

Art. 45 Dos recursos  

 

A. Só serão analisados os recursos contra as decisões da Comissão 

Eleitoral ou resultado da eleição advindos de uma chapa ou candidatos/as 

que se sentirem prejudicados/as 

 

B. Os/as prejudicados/as devem entrar com recurso por e-mail junto à 

Comissão Eleitoral, no período máximo de 48 horas após a divulgação, a 

qual convocará uma reunião para analisar e julgar o pedido. 

 

C. Se após o julgamento do recurso o/a candidato/a ou chapa ainda se sentir 

prejudicado/a poderá recorrer à reunião do Conselho de Entidades de 

Base do DCE-UFGD 

 

Art. 46 As deliberações no âmbito da Comissão Eleitoral contarão apenas com 

os votos de seus/as 5 (cinco) integrantes e decidindo por maioria simples. 

 

Art. 47 As denúncias e os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 

Eleitoral. 

 

Art. 48 Os trabalhos da Comissão Eleitoral estarão encerrados imediatamente 

após a apresentação dos resultados no Conselho de Entidades de Base (CEB). 

 

 

 

 

Comissão Eleitoral 

 

Dourados – MS, 07 de Fevereiro de 2017 

 



Anexo 1 
 

ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS E DAS 
ESTUDANTES DA UFGD 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO DE CHAPA PARA O DCE 

 
Nome da chapa: _________________________________________________ 
 
Integrantes da chapa:  
 
 

FUNÇÃO NOME Nº RGA 

I – Coordenadoria 

Geral  

Titular:   

II – Coordenadoria de 

Graduação 

Titular:   

Suplente:  

III – Coordenadoria 

de Extensão e Cultura 

Titular:   

Suplente:   

IV – Coordenadoria 

de Comunicação 

Titular:   

Suplente:  

V – Coordenadoria de 

Políticas de Acesso e 

Permanência 

Titular:   

Suplente:  

VI – Coordenadoria 

de Formação Política 

e Movimentos Sociais  

Titular:   

Suplente:  

VII – Coordenadoria 

de Pesquisa 

 

Titular:   

Suplente:  

VIII – Coordenadoria 

de Patrimônio e 

Finanças  

Titular:   

Suplente:  

IX – Coordenadoria 

Jurídico-

Administrativa 

Titular:   

Suplente:  

 

Importante: Juntamente com esta ficha deverá ser enviado: cópia do Registro 
Acadêmico de todos/as ou cópia do Atestado de Matricula acompanhado de 
Documento Oficial com foto. 

Dúvidas e esclarecimentos deverão ser encaminhados para a Comissão 
Eleitoral. E-mail: eleicoesdceufgd2017@gmail.com 



Anexo 2 
 

ELEIÇÃO PARA REPRESENTANTES NOS CONSELHOS SUPERIORES DA 
UFGD 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO DE CHAPA 

 
 
Candidatura ao: 
 
(    ) COUNI – Conselho Universitário 
(    ) CEPEC – Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura 
(    ) Conselho de Curadores 
 
 
 

 Nome Nº RGA  

Titular:   

Suplente:   
  
 
 

 

 

 

Importante: Juntamente com esta ficha deverá ser enviado: cópia do Registro 
Acadêmico de todos/as ou cópia do Atestado de Matricula acompanhado de 
Documento Oficial com foto. 

Dúvidas e esclarecimentos deverão ser encaminhados para a Comissão 
Eleitoral. E-mail: eleicoesdceufgd2017@gmail.com 
 

 



Anexo 3 

 

ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS E DAS 
ESTUDANTES E PARA REPRESENTANTES NOS CONSELHOS 

SUPERIORES DA UFGD 
 

ATA DE URNA 

 
Local de votação: __________ 

Número de aptos a votar: _______   Votantes: ______ 

 

A Urna do local de votação _________, foi conferida pelos/as mesários/as 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________, e pelos  fiscais 

das chapas candidatas ____________________________________________  

_______________________________________________________________. Após 

isso foi fechada para dar início à votação. Registra-se que essa Urna possui ______ 

cédulas impressas para a votação. A Mesa receptora de votos iniciou a votação às 

______ horas. Registro de ocorrências (denúncias e outros) durante o processo de 

votação: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________. Foi 

necessária a impressão de mais cédulas ________. Houve troca de turnos de mesários 

____________________________________________________________  

____________________________________________________________________. 

A mesa receptora encerrou a votação às ______. Assim os/as mesários __________ 

_____________________________________________________________________

_______________________, procederam o fechamento e lacre da Urna contando com 

a fiscalização dos fiscais de chapas:____________________________________ 

_______________________________________________________________. Os/as 

mesários realizaram a contagem de aptos a votar e de votantes que compareceram à 

urna e assinaram a lista de presença, contabilizando _______ aptos a votar e ________ 

votantes. Sobraram cédulas ______ impressas que foram inutilizadas pelos mesários/as 

na presença dos/as fiscais. 

Sem mais nada a relatar e nem a declarar Eu, __________________________ 

Lavro esta ata que será assinada por mim, pelos/as demais mesários/as e fiscais das 

chapas.  

 

Mesários que fecharam a Urna: 

 

1 - ___________________________    2 - _____________________________ 

 

Fiscais das Chapas: 

 

 

1 - ___________________________    2 - _____________________________ 

 
 



REGIMENTO ELEITORAL ELEIÇÃO PARA DIRETORIA DO DIRETÓRIO 
CENTRAL DOS ESTUDANTES E REPRESENTANTES NOS CONSELHOS 

SUPERIORES 

COMISSÃO ELEITORAL 

RETIFICAÇÃO N° 01 

 

 

A Comissão Eleitoral vem por meio desta RETIFICAR o 
Regimento Eleitoral para Eleições da Diretoria do 

Diretório Central dos e das Estudantes e Representantes 
nos Conselhos Superiores – UFGD. 

 

1 – RETIFICAR o Art. 21 do REGIMENTO ELEITORAL PARA ELEIÇÕES DA 

DIRETORIA E DIRETÓRIO CENTRAL DOS E DAS ESTUDANTES E 

REPRESENTANTES NOS CONSELHOS SUPERIORES, com as seguintes 
modificações: 

 

LOCAL HORÁRIO PARA 
VOTAÇÃO 

CURSOS QUE VOTAM 

I - FACALE 09h00min às 
21h30min 

Arte Cênicas, Letras, 
Agronomia, Engenharia 
Agrícola, Engenharia de 

Aquicultura, Zootecnia, 
Licenciatura Indígena 
Teko Arandu, Licenciatura 

em Educação do Campo e 
Engenharia Civil. 

II – Bloco C 09h00min às 

21h30min 

Engenharia da 

Computação, Engenharia 

Mecânica, Física, 

Matemática, Química-
Bacharelado, Química-

Licenciatura, Sistemas de 
Informação, Nutrição e 
Medicina. 

III – FCH 09h00min às 

21h30min 

Ciências Sociais, 

Geografia, História, 

Psicologia, Educação 

Física, 

Pedagogia, Engenharia de 

Alimentos, Engenharia de 

Energia e Engenharia de 

Produção. 



IV – FCBA 09h00min às 

21h30min 

Biotecnologia, Ciências 

Biológicas- Licenciatura, 

Ciências Biológicas- 

Bacharelado, Gestão 

Ambiental, Administração, 

Ciências Contábeis 

E Ciências Econômicas 

V – FADIR 19h00min às 

22h00min 

Direito e Relações 

internacionais 

VI – HU 09h00min às 
17h00min 

Estudantes a partir do 3° 
de Medicina 

 

2 – RETIFICAR o Art. 26 - C. do REGIMENTO ELEITORAL PARA ELEIÇÕES 

DA DIRETORIA E DIRETÓRIO CENTRAL DOS E DAS ESTUDANTES E 

REPRESENTANTES NOS CONSELHOS SUPERIORES, com a seguinte 
modificação: 

C. A cédula eleitoral deverá conter em seu verso, no ato da votação, a rubrica 

de um/a dos/as membros da Comissão Eleitoral, sob pena de ser invalidada 

caso não cumpra esse requisito. 

 

A Comissão Eleitoral é composta pelos/as seguintes integrantes: 

Nome RGA Função 

João Paulo Ribeiro Rodrigues 2014061753961 Coordenador 

Bruno Correia Ernandes 2014062853351 Vice-coordenador 

Flavieli Arguelho Vilarba 2015061985170 Secretária 

Diego Correia da Silva 2013061815935 Integrante 1 

Juciano Rocha Professor 2015061980422 Integrante 2 

 

3 – RETIFICAR o Art. 21 – D. do REGIMENTO ELEITORAL PARA ELEIÇÕES 

DA DIRETORIA E DIRETÓRIO CENTRAL DOS E DAS ESTUDANTES E 
REPRESENTANTES NOS CONSELHOS, com a seguinte modificação: 

D. As chapas deverão disponibilizar uma prestação de contas detalhando o 

nome, o CPF, a quantia doada por cada doador/a e nota fiscal de todos os 
gastos da campanha, no dia 15 de março de 2017 até às 15h00min no email 
eleicoesdceufgd2017@gmail.com. 

 

 

João Paulo Ribeiro Rodrigues  

Coordenador 

 

Bruno Correia Ernandes  

Vice-coordenador 



 

Flavieli Arguelho Vilarba  

Secretária 

 

Diego Correia da Silva  

Integrante 1 

 

Juciano Rocha Professor  

Integrante 2 

 

Dourados/MS, 13 de Março de 2017  



REGIMENTO ELEITORAL ELEIÇÃO PARA DIRETORIA DO DIRETÓRIO 
CENTRAL DOS ESTUDANTES E REPRESENTANTES NOS CONSELHOS 

SUPERIORES 

COMISSÃO ELEITORAL 

RETIFICAÇÃO N° 02 

 

 

A Comissão Eleitoral vem por meio desta RETIFICAR o 
Regimento Eleitoral para Eleições da Diretoria do 

Diretório Central dos e das Estudantes e Representantes 
nos Conselhos Superiores – UFGD. 

 

1 – RETIFICAR o Art. 24 do REGIMENTO ELEITORAL PARA ELEIÇÕES DA 

DIRETORIA E DIRETÓRIO CENTRAL DOS E DAS ESTUDANTES E 

REPRESENTANTES NOS CONSELHOS SUPERIORES, com as seguintes 
modificações: 

 

Local Horário para votação Cursos que votam 

I  - FACALE 09:00 h. às 21:30 h. Arte Cênicas, Letras, 

Agronomia, Engenharia 

Agrícola, Engenharia de 

Aquicultura, Zootecnia, 

Licenciatura Indígena Teko 

Arandu, Licenciatura em 

Educação do Campo 

II – Bloco B 09:00 h. às 21:30 h. Engenharia de Alimentos, 

Engenharia de Energia, 

Engenharia de Produção, 

Engenharia Civil, 

Engenharia Mecânica, 

Administração, Ciências 

Contábeis e Ciências 

Econômicas 

III – Bloco C 09:00 h. às 21:30 h. Engenharia da 

Computação, Física, 

Matemática, Química-

Bacharelado, Química-

Licenciatura, Sistemas de 

Informação, Nutrição e 

Medicina. 



IV – FCH  09:00 h. às 21:30 h. Ciências Sociais, Geografia, 

História, Psicologia, 

Educação Física, 

Pedagogia, Biotecnologia, 

Ciências Biológicas- 

Licenciatura, Ciências 

Biológicas- Bacharelado e 

Gestão Ambiental. 

V – FADIR  19:00 h. às 22:00 h. Direito e Relações 

internacionais 

VI – HU  09:00 h. às 17:00 h.  Estudantes a partir do 3º de 

Medicina 

 

 

 

João Paulo Ribeiro Rodrigues  

Coordenador 

 

Bruno Correia Ernandes  

Vice-coordenador 

 

Flavieli Arguelho Vilarba  

Secretária 

 

Diego Correia da Silva  

Integrante 1 

 

Juciano Rocha Professor  

Integrante 2 

 

Dourados/MS, 14 de Março de 2017  
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ELEIÇÃO PARA DIRETORIA DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS 

ESTUDANTES E REPRESENTANTES NOS CONSELHOS SUPERIORES 

COMISSÃO ELEITORAL 

RESOLUÇÃO N° 01 

 

 

A Comissão Eleitoral da Eleição para a Diretoria do 

Diretório Central dos Estudantes – UFGD e 

Representantes dos Conselhos Superiores 2017 vem por 

meio desta divulgar, em caráter preliminar, as inscrições de 

chapas para o processo eleitoral em questão e o período 

para regularização de inscrições. 

 

I. Homologação preliminar das inscrições para diretoria do DCE: 

 

Identificação (por 

ordem de inscrição) 

Nome Situação 

01 Aliança Deferida 

02 Construção – Por um 

novo DCE 

Deferida com 

ressalvas 

A justificativa e os direcionamentos se encontram no anexo 1 desta 

resolução. 

 

II. Homologação preliminar das inscrições para representante do 

CEPEC 

 

Identificação (por 

ordem de 

inscrição) 

Nome Situação 

01 Titular: Gabriel Yuji  

Kuwamoto Silva 

(RGA 

2014064251782) 

Deferida 

Suplente: Luís 

Katarino (RGA 

20160742113122)  



2 
 

02 Titular: Jeovana 

Lima Gavilan (RGA 

2014062756081) 

Deferida 

Suplente: Lucas 

Frederico Ortiz 

Paniagua (RGA 

20160618L28153) 

03 Titular: Odulio 

Romero Golçalves 

(RGA 

20160609L25863) 

Deferida 

Suplente: Robert 

Alexandre Velho 

Pereira (RGA 

2016061998602) 

 

III. Homologação preliminar das inscrições para representante do 

COUNI 

 

Identificação (por 

ordem de 

inscrição) 

Nome Situação 

01 Titular: Iara Pereira 

Cardoso (RGA 

2016061895222) 

Deferida 

Suplente: Lucas 

Luis de Faria (RGA 

2014061657012)  

02 Titular: Franklin 

Schmalz da Rosa 

(RGA 

2013061733082) 

Deferida 

Suplente: Marco 

Henrique Soares 

Pereira (RGA 

2014062749142) 

 

IV. Homologação preliminar das inscrições para representante do 

CONSELHO DE CURADORES 

 

Identificação (por 

ordem de 

inscrição) 

Nome Situação 
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01 Titular: Gabriela 

Aládia Graça (RGA 

20160629106102) 

Deferida com 

ressalvas 

Suplente: Tiago de 

Souza Leão (RGA 

20160629101042  

02 Titular: Maria 

Heloisa Xavier 

Pereira da Silva 

(RGA 

2015062782872) 

Deferida 

Suplente: Gabriel 

Mantovani Covo 

(RGA 

2015061721023) 

03 Titular: Juliana da 

Cruz Prado (RGA 

2015061180392) 

Deferida 

Suplente: Samuel 

dos Santos de Paula 

(RGA 

20160611104462) 

A justificativa e os direcionamentos se encontram no anexo 1 desta 

resolução. 

 

V. Período para recursos e regularização de inscrições 

 

Como previsto no cronograma eleitoral do Regime Eleitoral, a chapa 

indeferida ou com ressalvas no deferimento tem até o dia 21/02/2017 

para envio de recursos ou documentação para regularização da 

situação da chapa. A chapa deverá enviar o documento para o email: 

eleicoesdceufgd2017@gmail.com. 

 

 

João Paulo Ribeiro Rodrigues  

Coordenador 

 

Bruno Correia Ernandes  

Vice-coordenador 

 

Flavieli Arguelho Vilarba  

Secretária 

 

Diego Correia da Silva  

mailto:eleicoesdceufgd2017@gmail.com
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Integrante 1 

 

Juciano Rocha Professor  

Integrante 2 

 

 

Dourados/MS, 20 de Fevereiro de 2017 
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ANEXO 1 

Justificativas e direcionamentos 

 
I. Diretoria do DCE 

 

Chapa 02 (Construção – Por um novo DCE): 

A inscrição foi deferida com ressalvas, pois o integrante da chapa Tiago de 

Souza Leão (RGA 20160629101042) se encontra com o Atestado de Matrícula 

referente ao semestre 2016.1, ou seja, desatualizado. A Comissão Eleitoral 

solicita o envio do Atestado de Matrícula atualizado, referente ao semestre 

2016.2. Também houve conflito com o nome da integrante Juliana Cardoso e 

seus documentos. A Comissão Eleitoral solicita o reenvio dos documentos 

(Atestado de Matrícula e documento com foto) e ficha de inscrição da chapa 

regularizados. Sob pena de ter a inscrição da chapa indeferida e sem haver novo 

prazo para recurso. 

 

II. Conselho de Curadores 

 

Chapa 01: 

A inscrição foi deferida com ressalvas, pois o integrante da chapa Tiago de 

Souza Leão (RGA 20160629101042) se encontra com o Atestado de Matrícula 

referente ao semestre 2016.1, ou seja, desatualizado. A Comissão Eleitoral 

solicita o envio do Atestado de Matrícula atualizado, referente ao semestre 

2016.2. Sob pena de ter a inscrição da chapa indeferida e sem haver novo prazo 

para recurso. 
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ELEIÇÃO PARA DIRETORIA DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS 

ESTUDANTES E REPRESENTANTES NOS CONSELHOS SUPERIORES 

COMISSÃO ELEITORAL 

RESOLUÇÃO N° 02 

 

 

A Comissão Eleitoral da Eleição para a Diretoria do 

Diretório Central dos Estudantes – UFGD e 

Representantes dos Conselhos Superiores 2017 vem por 

meio desta divulgar, em caráter definitivo, as inscrições de 

chapas para o processo eleitoral em questão, assim como 

tratar do período de campanha eleitoral. 

 

I. Homologação final das inscrições para diretoria do DCE: 

 

Identificação (por 

ordem de inscrição) 

Nome Situação 

01 Aliança Deferida 

02 Construção – Por um 

novo DCE 

Deferida 

 

II. Homologação final das inscrições para representante do CEPEC 

 

Identificação (por 

ordem de 

inscrição) 

Nome Situação 

01 Titular: Gabriel Yuji  

Kuwamoto Silva 

(RGA 

2014064251782) 

Deferida 

Suplente: Luís 

Katarino (RGA 

20160742113122)  

02 Titular: Jeovana 

Lima Gavilan (RGA 

2014062756081) 

Deferida 

Suplente: Lucas 

Frederico Ortiz 
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Paniagua (RGA 

20160618L28153) 

03 Titular: Odulio 

Romero Golçalves 

(RGA 

20160609L25863) 

Deferida 

Suplente: Robert 

Alexandre Velho 

Pereira (RGA 

2016061998602) 

 

III. Homologação final das inscrições para representante do COUNI 

 

Identificação (por 

ordem de 

inscrição) 

Nome Situação 

01 Titular: Iara Pereira 

Cardoso (RGA 

2016061895222) 

Deferida 

Suplente: Lucas 

Luis de Faria (RGA 

2014061657012)  

02 Titular: Franklin 

Schmalz da Rosa 

(RGA 

2013061733082) 

Deferida 

Suplente: Marco 

Henrique Soares 

Pereira (RGA 

2014062749142) 

 

IV. Homologação final das inscrições para representante do 

CONSELHO DE CURADORES 

 

Identificação (por 

ordem de 

inscrição) 

Nome Situação 

01 Titular: Gabriela 

Aládia Graça (RGA 

20160629106102) 

Deferida 

Suplente: Tiago de 

Souza Leão (RGA 

20160629101042  
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02 Titular: Maria 

Heloisa Xavier 

Pereira da Silva 

(RGA 

2015062782872) 

Deferida 

Suplente: Gabriel 

Mantovani Covo 

(RGA 

2015061721023) 

03 Titular: Juliana da 

Cruz Prado (RGA 

2015061180392) 

Deferida 

Suplente: Samuel 

dos Santos de Paula 

(RGA 

20160611104462) 

 

V. Composição final das chapas  

 

CHAPA 1 
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CHAPA 2 

 
 

VI. Início da Campanha Eleitoral 

A Comissão Eleitoral informa que a campanha eleitoral terá início a 

partir do dia 23/02/2017, como previsto no calendário eleitoral. 

Qualquer campanha antecipada poderá sofrer penalidades por parte 

da Comissão Eleitoral. 

 

João Paulo Ribeiro Rodrigues  

Coordenador 
 

Bruno Correia Ernandes  
Vice-coordenador 
 

Flavieli Arguelho Vilarba  
Secretária 

 
Diego Correia da Silva  
Integrante 1 

 
Juciano Rocha Professor  

Integrante 2 
Dourados/MS, 22 de Fevereiro de 2017 
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ELEIÇÃO PARA DIRETORIA DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS 

ESTUDANTES E REPRESENTANTES NOS CONSELHOS SUPERIORES 

COMISSÃO ELEITORAL 

RESOLUÇÃO N° 03 

 

 

A Comissão Eleitoral da Eleição para a Diretoria do 

Diretório Central dos Estudantes – UFGD e 

Representantes dos Conselhos Superiores 2017 vem por 

meio desta divulgar alterações no cronograma eleitoral e 

informações sobre os debates entre as chapas. 

 

I. Da motivação da alteração 

Tendo em vista os dias de feriado que ocorrem durante o período de 

Campanha Eleitoral e o dia de votação coincidir com o Dia 

Internacional da Mulher, que tem uma greve internacional das 

mulheres prevista para o dia, a Comissão Eleitoral resolve alterar o 

cronograma eleitoral. Tal ação baseia-se na prerrogativa da Comissão 

em promover alterações no cronograma, prevista no regimento de 

eleição, e também no objetivo de oportunizar maior tempo para os e 

as estudantes conhecerem melhor as chapas e realização dos 

debates. 

 

II. Da alteração do cronograma eleitoral 

Com as alterações, as próximas atividades do cronograma eleitoral 

serão realizadas de acordo com as datas abaixo: 

 

Primeiro debate entre as chapas 

candidatas 

07/03/2017 

Segundo debate entre as chapas 

candidatas 

09/03/2017 

Terceiro debate entre as chapas 

candidatas 

13/03/2017 

Fim da Campanha Eleitoral 15/03/2017 

Data limite para entrega da 

prestação de contas da 

campanha 

15/03/2017 
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Eleição 16/03/2017 

Posse 20/03/2017 

 

III. Do debate 

As datas e locais dos debates foram escolhidos em busca de alcançar 

o maior número possível de estudantes em tempo hábil. As regras e 

mais informações sobre os debates serão publicadas em uma próxima 

resolução. A seguir estão os horários e locais dos debates: 

 

Primeiro debate entre as chapas 

candidatas 

07/03/2017, às 19:30, no Centro 

de Convenções 

Segundo debate entre as chapas 

candidatas 

09/03/2017, às 19:00, FADIR 

(sala a definir). 

Terceiro debate entre as chapas 

candidatas 

13/03/2017, às 15:00, no Centro 

de Convivência 

 

 

 

João Paulo Ribeiro Rodrigues  

Coordenador 

 

Bruno Correia Ernandes  

Vice-coordenador 

 

Flavieli Arguelho Vilarba  

Secretária 

 

Diego Correia da Silva  

Integrante 1 

 

Juciano Rocha Professor  

Integrante 2 

Dourados/MS, 22 de Fevereiro de 2017 
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ELEIÇÃO PARA DIRETORIA DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS 

ESTUDANTES E REPRESENTANTES NOS CONSELHOS SUPERIORES 

COMISSÃO ELEITORAL 

RESOLUÇÃO N° 04 

 

 

A Comissão Eleitoral da Eleição para a Diretoria do 

Diretório Central dos Estudantes – UFGD e 

Representantes dos Conselhos Superiores 2017 vem por 

meio desta divulgar as regras e orientações para o Debate 

entre as chapas candidatas para a Diretoria do DCE. 

 

I. Data, local, horário e duração 

Os debates entre as chapas candidatas à Diretoria do DCE ocorrerão 

nos dias: 07/03/2017, às 19:30, no Centro de Convivência* da Unidade 

II; 09/03/2017, às 19:00, na FADIR, auditório 1; 13/03/2017, às 15:00, 

no Centro de Convivência da Unidade II. A comissão zelará para que 

o debate se desenvolva em uma hora de duração, mas caso 

necessário ele poderá durar até uma hora e meia. Caso os locais 

sejam alterados, as chapas serão informadas. 

* Retificação do local divulgado na Resolução n° 03 

II. Da organização do debate 

O debate será organizado em blocos. Serão três blocos de discussão, 

e mais dois de considerações: iniciais e finais. 

No primeiro bloco, cada chapa terá 3 minutos para realizar suas 

considerações iniciais, cada chapa poderá indicar até dois/duas 

integrantes para utilizar da palavra. A ordem de quem começa será 

definida por sorteio. 

O segundo bloco será o de discussão de temas entre as chapas. A 

Comissão Eleitoral baseando-se no Estatuto do DCE, nos objetivos e 

deveres da entidade, elaborará fichas com temas diversos, destes 

serão sorteados 4 temas, sendo 2 temas para cada chapa, com ordem 

intercalada. Cada chapa terá 1:30 minutos para elaborar e proferir uma 

pergunta a outra chapa sobre o tema escolhido, a outra chapa terá 2 

minutos para a sua resposta, a chapa que elaborou a pergunta disporá 

de 1 minuto para réplica, por fim, quem respondeu terá o direito a 45 

segundos de tréplica.  
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O terceiro bloco será o de discussão com livre escolha de tema, com 

4 perguntas ao total, sendo 2 para cada chapa, com ordem intercalada . 

A ordem e o tempo para pergunta, resposta, réplica e tréplica serão 

iguais às anteriormente apresentadas. 

O quarto bloco será aberto ao público. As pessoas interessadas em 

questionar as chapas poderão apresentar seus nomes para a 

Comissão, destacando para qual chapa direcionará sua questão. No 

momento da discussão serão sorteados entre os interessados 2 

questões para cada chapa. O inscrito terá 1:30 minutos para falar ou 

ler seu questionamento. A chapa questionada disporá de 2 minutos 

para a resposta e a outra chapa terá direito a comentar a questão e/ou 

resposta em 1 minuto. 

O quinto bloco será o das considerações finais. Cada chapa disporá 

de até 3 minutos para discursar para os presentes. A chapa deverá 

indicar uma pessoa para essas considerações. 

 

Quadro 1 – Temas para discussão 

Assistência Estudantil 

Orçamento da Universidade 

Restaurante Universitário 

Recepção dos Estudantes 2017 

Comunicação com os Estudantes 

Políticas do novo DCE 

Estrutura física da Universidade 

Relação DCE e CA’s 

Relação DCE e Reitoria 

 

III. Debatedores e debatedoras 

Cada chapa terá a sua disposição cinco cadeiras para ocupar com seus 

integrantes no dia do debate. No entanto, a ocupação destes lugares não 

será fixa, o que significa que poderão haver trocas entre os debatedores 

durante o percurso do debate, a única restrição é que só poderão ser 

debatedores/as integrantes das chapas candidatas. 

Para as considerações iniciais, será permitido que até duas pessoas falem 

em nome de cada chapa utilizando a mesma quantidade de tempo. 
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Já para os blocos de questões e discussão aquele/aquela que iniciar uma 

resposta deverá utilizar todo o tempo sozinho/a. Não será permitido que uma 

chapa compartilhe seu tempo de pergunta/resposta/réplica/tréplica entre dois 

ou mais debatedores. Quem inicia um questionamento ou resposta o fará 

sem a ajuda de outro debatedor, mesmo que não utilize todo o tempo 

disponível.  

Exemplo Chapa A questiona Chapa b: 

- Pedro da Chapa A profere o questionamento. 

- Josefa da Chapa B responde. 

- Claudia faz a réplica pela Chapa A. 

- João da Chapa B faz a tréplica. 

O exemplo evidencia que nenhum tempo de fala poderá ser compartilhado, 

no entanto, quem fez a pergunta poderá realizar a réplica também, ou se for 

o caso a tréplica. Não há restrições quanto à quantidade de falas que um/a 

debatedor/a poderá ter. A partir do momento que um/a debatedor/a encerra 

a fala seu tempo é zerado, se não tiver ocupado todo o tempo disponível este 

não poderá ser utilizado por um companheiro da mesma chapa, tão pouco 

será acumulado. 

 

IV. Respeito às regras e ao tempo 

A Comissão Eleitoral faz um apelo às chapas que respeitem as regras 

expostas, assim como o tempo destinado às discussões e às respostas e 

falas de seus concorrentes, para que o debate possa ser sadio e proveitoso 

para os estudantes que o acompanharem. A Comissão ressalta que o 

desrespeito ao limite de tempo não será tolerado, que o desrespeito à fala 

alheia será punido com sanções ao tempo de quem descumpriu a norma. Se 

algum/a debatedor/a ou chapa se sentir lesado durante o debate deverá 

recorre imediatamente com sua reclamação para a Comissão, que analisará 

e deliberará sobre o fato. 

 

V. Disposições Finais 

Os casos omissos, determinações e decisões serão resolvidas pela 

Comissão eleitoral. 
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João Paulo Ribeiro Rodrigues  

Coordenador 

 

Bruno Correia Ernandes  

Vice-coordenador 

 

Flavieli Arguelho Vilarba  

Secretária 

 

Diego Correia da Silva  

Integrante 1 

 

Juciano Rocha Professor  

Integrante 2 

Dourados/MS, 06 de Março de 2017 
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ELEIÇÃO PARA DIRETORIA DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS 

ESTUDANTES E REPRESENTANTES NOS CONSELHOS SUPERIORES 

COMISSÃO ELEITORAL 

RESOLUÇÃO N° 05 

 

 

A Comissão Eleitoral da Eleição para a Diretoria do 

Diretório Central dos Estudantes – UFGD e 

Representantes dos Conselhos Superiores 2017 vem por 

meio desta divulgar resposta ao recurso requerido pela 

Chapa 2 para Diretoria do DCE. 

 

I. Do deferimento 

A Comissão Eleitoral, após analisar o requerimento de pedido de 

resposta da Chapa 2 (disponível em: 

https://drive.google.com/open?id=0B3_GPps_AgWNOWlUazktdU

licjg), decide por deferir o recurso em questão.  

 

II. Da motivação 

A Comissão Eleitoral repudia qualquer campanha eleitoral que seja 

difamatória, injuriosa ou que não preze pela lisura do processo 

eleitoral. A distribuição do material analisado tem claro objetivo de 

difamar e causar danos à imagem da Chapa 2, “Construção – Por um 

novo DCE”, através de inverdades. Sendo essa uma ação não 

aceitável para a Comissão, que espera tanto das chapas candidatas, 

como também do público, uma participação saudável, respeitosa e 

minimamente amistosa. 

 

III. Das ações a serem realizadas 

a) Como a pessoa que distribuiu o material em questão se declarou apoiador 

da Chapa 1, “Aliança”, a Comissão Eleitoral exige à Chapa 1 um 

posicionamento quanto a essa forma de campanha e a distribuição do 

material. Mesmo não sendo um integrante formal da chapa, como se 

relaciona com a mesma, se faz necessária uma nota oficial da chapa a 

ser enviada ao email da comissão (eleicoesdceufgd2017@gmail.com) e 

divulgada na página oficial da Comissão Eleitoral; 

b)  A Chapa 2, “Construção – Por um novo DCE”, terá direito de resposta de 

até 2 minutos, a ser realizado oralmente por apenas um integrante da 

chapa. Tal ação acontecerá no debate entre as chapas do dia 09/03/2017, 

quando o mediador convocar a chapa para o mesmo; 

mailto:eleicoesdceufgd2017@gmail.com
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c) A Comissão Eleitoral divulgará em sua página uma nota oficial da Chapa 

2, “Construção – Por um novo DCE”, a ser enviado para o email 

eleicoesdceufgd2017@gmail.com; 

d)  A Comissão Eleitoral compromete-se em investigar, dentre os meios 

possíveis, o autor da distribuição do material. 

 

IV. Disposições Finais 

A Comissão Eleitoral espera que casos como esse não venham mais a 

acontecer. E exige das chapas candidatas e do público uma participação 

limpa e respeitosa.  

 

 

 

 

 

 

João Paulo Ribeiro Rodrigues  

Coordenador 

 

Bruno Correia Ernandes  

Vice-coordenador 

 

Flavieli Arguelho Vilarba  

Secretária 

 

Diego Correia da Silva  

Integrante 1 

 

Juciano Rocha Professor  

Integrante 2 

Dourados/MS, 09 de Março de 2017 

 

mailto:eleicoesdceufgd2017@gmail.com


1 
 

ELEIÇÃO PARA DIRETORIA DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS 

ESTUDANTES E REPRESENTANTES NOS CONSELHOS SUPERIORES 

COMISSÃO ELEITORAL 

RESOLUÇÃO N° 06 

 

 

A Comissão Eleitoral da Eleição para a Diretoria do 

Diretório Central dos Estudantes – UFGD e 

Representantes dos Conselhos Superiores 2017 vem por 

meio desta divulgar resposta ao recurso requerido pela 

Chapa 1 para Diretoria do DCE. 

 

I. Do deferimento com ressalvas 

A Comissão Eleitoral, após analisar a denúncia presente no recurso 

da Chapa 1 (disponível em: 

https://drive.google.com/open?id=0B3_GPps_AgWNN0tNakxrVzN1d

Uk ), decide por deferir com ressalvas o recurso em questão.  

 

II. Da motivação 

A Comissão Eleitoral repudia qualquer atitude que venha a prejudicar 

a campanha eleitoral de alguma das chapas e que não permita um 

processo livre, plural e democrático de ideias. A retirada ou 

“encobrimento” do material de campanha da Chapa 1 – “Aliança” é 

inaceitável por parte da Comissão, pois espera-se tanto das chapas 

candidatas, como também do público, uma participação saudável, 

respeitosa e minimamente amistosa. A ressalva no deferimento se faz, 

pois, após análise do recurso, a Comissão Eleitoral não considerou a 

Chapa 2 – “Construção – Por um novo DCE” culpada e autora dos atos 

em questão, visto que não existem provas que comprovem a 

realização por parte de um integrante formal da mesma.  

 

III. Das ações a serem realizadas 

a) Como os cartazes utilizados para encobrir o material da Chapa 1 – 

“Aliança” eram da Chapa 2 – “Construção – Por um novo DCE”, a 

Comissão Eleitoral exige da Chapa 2 um posicionamento quanto a tal 

ação registrada. Mesmo ainda não sendo comprovado o autor das 

infrações, como se relaciona com a mesma, se faz necessária uma nota 

oficial da chapa a ser enviada ao email da comissão 

(eleicoesdceufgd2017@gmail.com) e divulgada na página oficial da 

https://drive.google.com/open?id=0B3_GPps_AgWNN0tNakxrVzN1dUk
https://drive.google.com/open?id=0B3_GPps_AgWNN0tNakxrVzN1dUk
mailto:eleicoesdceufgd2017@gmail.com
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Comissão Eleitoral. Tal nota precisa ser enviada em caráter de urgência, 

devido ao fim próximo do processo eleitoral; 

b)  A Comissão Eleitoral compromete-se investigar, dentre os meios 

possíveis, o autor das ações denunciadas. E quando descoberto, tomará 

os devidos procedimentos que implicam a tal ação; 

c) A Comissão Eleitoral averiguará nos blocos a situação dos materiais de 

campanha, caso algum ainda continuem encoberto, procuraremos 

regularizar a situação. 

  

IV. Disposições Finais 

A Comissão Eleitoral espera que casos como esse não venham mais a 

acontecer. E exige das chapas candidatas e do público uma participação 

limpa, plural e respeitosa.  

 

 

 

 

 

 

João Paulo Ribeiro Rodrigues  

Coordenador 

 

Bruno Correia Ernandes  

Vice-coordenador 

 

Flavieli Arguelho Vilarba  

Secretária 

 

Diego Correia da Silva  

Integrante 1 

 

Juciano Rocha Professor  

Integrante 2 

Dourados/MS, 14 de Março de 2017 
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ELEIÇÃO PARA DIRETORIA DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS 

ESTUDANTES E REPRESENTANTES NOS CONSELHOS SUPERIORES 

COMISSÃO ELEITORAL 

RESOLUÇÃO N° 07 

 

 

A Comissão Eleitoral da Eleição para a Diretoria do 

Diretório Central dos Estudantes – UFGD e 

Representantes dos Conselhos Superiores 2017 vem por 

meio desta divulgar resposta ao recurso requerido pela 

Chapa 2 para Diretoria do DCE. 

 

I. Do deferimento 

A Comissão Eleitoral, após analisar o requerimento de recurso da 

Chapa 2 (disponível em: 

https://drive.google.com/open?id=0B3_GPps_AgWNaTNwZ0QzM

zZzYWc ), decide por deferir com ressalvas o recurso em questão.  

 

II. Dos itens indeferidos 

A Comissão Eleitoral indefere os itens “a”, “b” e “c” do recurso. A 

Comissão Eleitoral não considera que a publicação realizada pela 

página oficial da Chapa 1 – “Aliança” está acusando a Chapa 2 – 

“Construção – Por um novo DCE” de ter realizado os atos, apenas 

apresentando a resposta da presente Comissão. Esta deixou claro em 

sua Resolução n° 06 que indeferiu a denúncia direta à Chapa 2 – 

“Construção – Por um novo DCE”, pois não existiam provas que 

comprovassem a realização do ator por parte dos integrantes da 

Chapa 2. Dito isso, não é mais dever da Chapa 1 – “Aliança” investigar 

os acontecidos. A Comissão se colocou a investigar nos meios 

possíveis sobre o mesmo.  

 

III. Do item deferido 

A Comissão Eleitoral defere o item “d” do recurso. Ela procurará a 

viabilidade de solicitar as gravações, visto que hoje (15/03/2017) os 

funcionários estão em paralisação e amanhã (16/03/2017) será a 

realização da votação. 

 

João Paulo Ribeiro Rodrigues  

https://drive.google.com/open?id=0B3_GPps_AgWNaTNwZ0QzMzZzYWc
https://drive.google.com/open?id=0B3_GPps_AgWNaTNwZ0QzMzZzYWc
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Coordenador 

 

Bruno Correia Ernandes  

Vice-coordenador 

 

Flavieli Arguelho Vilarba  

Secretária 

 

Diego Correia da Silva  

Integrante 1 

 

Juciano Rocha Professor  

Integrante 2 

Dourados/MS, 15 de Março de 2017 
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ELEIÇÃO PARA DIRETORIA DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS 

ESTUDANTES E REPRESENTANTES NOS CONSELHOS SUPERIORES 

COMISSÃO ELEITORAL 

RESOLUÇÃO N° 08 

 

 

A Comissão Eleitoral da Eleição para a Diretoria do 

Diretório Central dos Estudantes – UFGD e 

Representantes dos Conselhos Superiores 2017 vem por 

meio desta divulgar a avaliação das prestações de contas 

das chapas concorrentes. 

 

Após análise das prestações de contas de todas as chapas concorrentes às 

eleições do DCE e dos Conselhos Superiores, a Comissão Eleitoral dá parecer 

favorável e habilita todos os concorrentes a participarem da votação amanhã (dia 

16/03/2017).  

 

João Paulo Ribeiro Rodrigues  

Coordenador 

 

Bruno Correia Ernandes  

Vice-coordenador 

 

Flavieli Arguelho Vilarba  

Secretária 

 

Diego Correia da Silva  

Integrante 1 

 

Juciano Rocha Professor  

Integrante 2 

Dourados/MS, 15 de Março de 2017 

 



À COMISSÃO ELEITORAL DAS ELEIÇÕES REFERENTES AO DIRETÓRIO 

CENTRAL DOS ESTUDANTES (DCE) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

GRANDE DOURADOS (UFGD) 

 

 

 

 

A CHAPA 2, denominada “CONSTRUÇÃO – POR UM NOVO DCE”, composta 

formalmente por dezessete coordenadores (as) elencados (as) e distribuídos 

(as) em nove coordenadorias descritas na Resolução n. 02 da Comissão acima 

nomeada, com inscrição para as eleições em comento devidamente 

homologada, vem, por meio do presente, em cumprimento ao disposto no item 

III, “a”, da Resolução n. 06 da mesma Comissão, apresentar a seguinte 

manifestação: 

 

I – DAS ALEGAÇÕES 

 

A Chapa 1, “Aliança”, por meio de recurso submetido à Comissão 

Eleitoral aos 13/03/2017, alegou que aos 13/03/2017, nas dependências do 

Bloco B e da FACE, ambos localizados na Unidade II da UFGD, nesta cidade, 

não foram encontrados seus materiais de campanha que haviam sido afixados 

na data de 10/03/2017, bem como que um cartaz da mesma chapa foi 

encontrado encoberto por cartaz produzido pela Chapa "Construção", ora 

manifestante e requerente. 

 

Ademais, a Chapa “Aliança” utiliza-se dos argumentos a seguir 

elencados e, posteriormente, contestados: 

a) Crime de vandalismo, o qual teria prejudicado eleitoral e 

financeiramente a Chapa “Aliança”, frente (1) ao desaparecimento 

de cartazes que haviam sido colados pela "Aliança" e (2) 

encobrimento de um cartaz da "Aliança" por material da Chapa 

"Construção"; 

b) Desrespeito às disposições do Regulamento Eleitoral; 

“anticidadania”; 

c) Má-fé que estaria presente na alegada retirada e ocultação de 

cartazes da Chapa "Aliança" por membros ou apoiadores (as) da 

Chapa "Construção", com suposta intenção de prejudicar a ciência 

dos (as) acadêmicos (as) sobre o conteúdo exposto em tais 

cartazes; 

d) Campanha antidemocrática por afronta ao art. 1º, V; art. 5º, IV e 

IX, ambos da CRFB/88; e crimes previstos nos arts. 296, 297 e 

331, da Lei n. 4.737/65. 

 

II – DA CONTESTAÇÃO 



 

a) Crime de vandalismo, o qual teria prejudicado eleitoral e 

financeiramente a Chapa “Aliança”, frente (1) ao 

desaparecimento de cartazes que haviam sido colados pela 

"Aliança" e (2) encobrimento de um cartaz da "Aliança" por 

material da Chapa "Construção"; apologia ao vandalismo; 

 

(1) Com relação ao desaparecimento de cartazes que haviam sido 

colados pela "Aliança" (vandalismo): 

 

Observa-se das fotos anexadas no recurso interposto pela Chapa 1 

que os cartazes foram colados em paredes nas quais é proibida a fixação de 

quaisquer materiais, principalmente devido à existência de murais nestas 

paredes e é dentro destes que devem ser fixados avisos, panfletos, folhetos e 

afins. 

 

Diante disso, membros da Chapa "Construção" buscaram 

informação junto a funcionários da UFGD e tomou conhecimento que, de 

fato, há a proibição e que os (as) funcionários (as) da própria Universidade 

estão autorizados (as) a efetuar a retirada de qualquer material fixado em 

local proibido. Como observa-se nas próprias imagens anexadas ao recurso da 

Chapa 1, os cartazes estavam fixados na parte superior das paredes, locais onde 

sua colocação é proibida pela administração das unidades acadêmicas, 

comparando as imagens (Anexos 1 e 2), é possível constatar que havia, 

inclusive, outro cartaz colado ao lado do bebedouro e que, na segunda imagem, 

este também havia sido retirado. Observa-se, ainda, que nas demais imagens 

anexadas (Anexos 3 e 4), os locais apropriados para a colocação de cartazes 

seriam murais dispostos pelo saguão do referido bloco, mas os cartazes da 

Chapa 1 estavam, novamente, colados na parte superior da parede, local 

considerado proibido.  

Aconselha-se que a Chapa 1 procure os servidores técnicos-

administrativos, assim como funcionários terceirizados das unidades em 

questão, para confirmarem essa informação. A Chapa 2 possui conhecimento 

prévio de que a colocação de cartazes na parte superior das paredes causa 

danos às mesmas e, por isso, adota-se esta política de proibição e indicação de 

locais apropriados por parte da administração das unidades acadêmicas. 

  Atribuir à membro ou apoiador a retirada de material que ocorreu por 

culpa exclusiva dos próprios membros da Chapa "Aliança" (por terem fixado os 

cartazes em local inapropriado) é erro grosseiro, frente à obviedade da 

desafixação pelos motivos acima expostos. Inclusive, cartazes da Chapa 

"Construção" também já foram retirados e colocados em outros locais por 

motivos desconhecidos, que, mais tarde, soube-se ser pelos mesmos motivos 

acima expostos: fixação em local proibido. 

 



A situação piora quando observa-se que a Chapa "Aliança" propaga 

a informação errônea e inverídica de que a Chapa "Construção" é a responsável 

pela retirada, claramente prejudicando esta última. 

 

Feitas tais exposições, pode-se concluir que o recurso é 

absolutamente improcedente no que concerne à retirada de cartazes das 

paredes que aparecem nas fotografias (fotos presentes no anexo do recurso 

apresentado pela Chapa 1). 

 

Contudo, possível ainda escrever que o crime de vandalismo é 

previsto no art. 163, do Código Penal vigente, que dispõe: 

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: 

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 

 

Para que tal crime ocorra é necessário que o agente efetue um dos 

elementos objetivos do dispositivo citado, quais sejam os elementos: o agente 

proceder destruição (desfazimento), inutilização (tornar inútil) ou deterioração 

(estragar) coisa alheia (móvel ou imóvel), tratando-se de crime material (crime 

cuja consumação ocorre apenas com a produção dos resultados previstos em 

lei, quais sejam, repise-se: destruição, inutilização ou deterioração). 

 

O sujeito ativo do crime (sujeito que causou os danos) deve ser 

pessoa natural, ou seja, pessoa física, humana. 

Destarte, no momento em que o subscritor do recurso submetido pela 

Chapa “Aliança” (coordenador geral da chapa, Fábio Gabriel dos Santos de 

Oliveira, identificado no recurso) sequer aponta o agente do crime descrito no 

art. 163, do CPB/40, demonstrando desconhecimento a respeito de quem 

seria o mesmo, além de demonstrar desconhecimento da Lei, considerando que 

impossível o cometimento de crime por “chapa” (mas sim apenas por pessoa 

natural) tem o intuito de manchar a imagem da Chapa “Construção”, uma vez 

que nenhum membro desta realizou os atos alegados. 

Ocorre, também, que a legislação brasileira adota o princípio da 

personalidade ou pessoalidade (art. 5º, XLV, CRFB/88), o qual prega que não é 

possível que outra pessoa sofra as penas do agente do crime. 

 

Diante disso, nota-se que a Chapa "Aliança", ao invés de buscar tomar 

conhecimento à respeito das possíveis pessoas responsáveis (como foi feito 

exemplarmente pela Chapa "Construção"), apenas imputou o ato à Chapa 2, 

pelo que esta última se demonstra ofendida e prejudicada! Isso não passa de 

mais uma tentativa de ataque feito pela Chapa 1 que vem se utilizando de meios 

sujos para tentar angariar votos! 

Ninguém deve ser punido, uma vez que o fato, na realidade, sequer 

trata-se de ato de vandalismo, mas sim de ato autorizado pela UFGD aos (às) 

funcionários (as) da mesma.  



 

Caso a Chapa "Aliança" queira imputar fato-crime ao (s) (às) 

responsável (eis) pela retirada de cartazes colocados em locais proibidos, 

inclusive com autorização da própria Universidade, que faça pelos meios 

cabíveis! (se considerar-se no direito). Mas que não cometa o erro de indicar a 

Chapa "Construção" como responsável e, ainda, propagar tal informação! Que a 

Chapa 1 admita o erro e aceite a retirada dos cartazes por erro próprio! 

 

A partir do momento que representante da Chapa “Aliança”, em nome 

desta, interpõe recurso imputando à pessoa indeterminada (mas apoiadora da 

Chapa “Construção”) ato criminoso sem estabelecer o nexo entre o ato e a 

pessoa que o praticou, faz deduções na tentativa de fazer com que o corpo 

votante veja a Chapa 2 como verdadeira produtora dos atos e, assim, suscita a 

possibilidade de perca de votos para esta. 

 

(2) Com relação ao encobrimento de um cartaz da Chapa 

"Aliança" por material da Chapa "Construção" e: 

b) Desrespeito às disposições do Regulamento Eleitoral; 

“anticidadania”; 

 

Todos (as) apoiadores (as), tal como membros, desde o momento das 

reuniões anteriores à inscrição da Chapa “Construção”, ou seja, antes do início 

das eleições, foram, expressamente, instruídos (as) a não realizar campanhas 

que pudessem prejudicar à própria chapa ou o pleito, uma vez que todos 

(as) têm o conhecimento da importância das eleições para o DCE, da 

importância de haver disputa entre chapas com diversas propostas, 

possibilitando pluralidade, representatividade e o exercício da cidadania por 

todos (as). 

 

A Chapa “Construção” rechaça qualquer atitude relacionada à 

retirada ou encobrimento maliciosos de material de qualquer que seja a 

chapa, até mesmo porque a Chapa "Construção" não vê necessidade para o 

mesmo, uma vez que suas propostas e campanha falam por si próprias, restando 

desnecessária qualquer atitude como as indicadas. 

 

Observe-se que o subscritor do recurso não apontou qual a norma 

regulamentar violada do Regulamento Eleitoral, apenas escrevendo tal 

afirmação sem citar o item referente. Apesar disso, a Chapa “Construção” afirma 

que tem ciência de todas as disposições do Regimento elaborado pela Comissão 

Eleitoral à qual se dirige tal manifestação e zela firmemente por respeitá-las.  

 

Frente ao êxito das campanhas realizadas pela chapa que aqui se 

manifesta, especialmente durante os debates, obviamente que qualquer membro 

ou apoiador (a) não retiraria cartaz da Chapa “Construção” já afixado em outra 



localidade (posto que os cartazes confeccionados manualmente da Chapa 2 

foram fixados no dia 02 de março e não mais foram realocados em outros 

locais por membros ou apoiadores (as) e transporia sobre o material da 

Chapa “Aliança”. Isso, principalmente, porque, caso tivesse ocorrido, ao colar o 

cartaz em novo local, é claro que o sujeito não o teria feito sem antes arrancar o 

material da Chapa “Aliança” – ou seja: se membro ou apoiador (a) da chapa que 

aqui se manifesta tivesse, realmente, descolado cartaz da Chapa “Construção”, 

não teria colado sobre o cartaz da chapa adversária em claro desrespeito à 

mesma, pois todos (as) veriam a falta de bom senso da “Construção”, de forma 

que a própria chapa estaria se prejudicando pelos próprios atos; mas sim 

descolado o cartaz da chapa adversária e, em substituição, posto o cartaz da 

Chapa 2. 

Por qual motivo, na busca de se beneficiar, a Chapa "Construção" se 

utilizaria de ato tão infantil, grosseiro (pela foto anexada no recurso, é visível a 

existência de um cartaz sob o outro) e desrespeitoso que, na realidade, não 

beneficiaria, mas sim prejudicaria? Tanto não há motivo, quanto não o fez! 

 

Ademais, não é possível encontrar a subsistência da alegação de que 

fora membro ou apoiador (a) da Chapa "Construção" que realizou o ato de 

sobrepor cartaz desta ao cartaz da Chapa "Aliança", pois, no recurso, diz-se 

expressamente que a chapa tomou conhecimento da ocultação do cartaz 

"durante as atividades de campanha eleitoral da Chapa 1 - Aliança, no dia 

13/03/2017, nas dependências do Bloco B e na FACE da Unidade II da UFGD, 

localizada na cidade de Dourados/MS, verificou-se destruição, depredação e o 

"encobrimento" do material de campanha da Chapa 1 - Aliança". 

Já em comentário, na rede social Facebook, em publicação oficial da 

página da Chapa 1, integrante formalmente inscrita nesta afirma que "os fatos 

chegaram até nós por um aluno que se declara neutro, o mesmo nos 

contatou e afirmou que foi um integrante da chapa!" (Anexo 5). 

Ante o acima exposto, denota-se que a Chapa "Aliança" mente! Se 

contradiz, propaga informações inverídicas de acordo com o que bem entender, 

utilizando-se de expressões diferentes frente à diferentes formas de 

manifestação. Dessa forma, gera-se insegurança, já não sabe-se quais são as 

verdades. 

 

c) Má-fé que estaria presente na alegada retirada e ocultação de 

cartazes da Chapa "Aliança" por membros ou apoiadores (as) 

da Chapa "Construção", com suposta intenção de prejudicar a 

ciência dos (as) acadêmicos (as) sobre o conteúdo exposto em 

tais cartazes; 

 

A má-fé, ante os fatos expostos, depreende-se do próprio ato de 

imputar veemente as ações de desafixar cartazes, bem como de fixar 

esdruxulamente material sobre um dos cartazes da Chapa “Aliança”, à membro 



ou apoiador (a) da Chapa “Construção”, sem nem mesmo haver testemunhas 

para o mesmo: apenas alega-se, sem quaisquer provas. Observe-se que a 

retirada dos cartazes se deu por terem sido afixados pela Chapa 1 em locais 

proibidos pela própria Universidade. 

Observe-se, também, que o ato de colar um cartaz da Chapa 2 sobre 

um cartaz da Chapa 1 pode ter sido feito pelos próprios integrantes da Chapa 1 

como meio de tentar ganhar as atenções de alguma forma, utilizando-se da 

situação para sujar a boa fama que a Chapa “Construção” conquistou através de 

sua campanha limpa, democrática e sem quaisquer ataques aos integrantes ou 

apoiadores da chapa contrária. 

 

A Chapa "Aliança" alega ter tido sérios prejuízos eleitorais e 

financeiros devido à ocultação de apenas um cartaz desta chapa (motivo do 

recurso interposto por ela). Contudo, o que se visualiza de concreto é apenas 

uma foto onde um cartaz foi fixado de forma ridícula sobre o outro e uma 

alegação vazia de que a Chapa "Construção" tenha sido a responsável. 

 

Não se pode deixar que uma chapa que se utiliza de argumentos tão 

subjetivos consiga apoio de qualquer componente do corpo estudantil apenas 

por apontar a Chapa “Construção” pela feitoria do ato desrespeitoso de ocultação 

de cartaz, sem qualquer prova (saliente-se: havendo a possibilidade da feitoria 

do ato pela própria chapa acusadora ou apoiador (a) da mesma para fotografar 

e divulgar, imputando o ato à Chapa "Construção"). 

 

d) Campanha antidemocrática por afronta ao art. 1º, V; art. 5º, IV 

e IX, ambos da CRFB/88; e crimes previstos nos arts. 296, 297 

e 331, da Lei n. 4.737/65. 

 

Novamente a Chapa “Aliança”, através de seu coordenador geral, ora 

subscritor do recurso, imputa à pessoa indeterminada os fatos narrados. 

Assim, importante frisar que a chapa que aqui se manifesta preza por 

campanha limpa, democrática, tendo, até mesmo, requerido direito de resposta 

em prol da lisura de todo o processo eleitoral. Reforce-se: jamais e em hipótese 

alguma qualquer membro ou apoiador (a) afixaria ou seria instruído a fixar 

(principalmente da maneira ridícula como é mostrada nas imagens anexadas no 

recurso) material da Chapa “Construção” sobre material da Chapa "Aliança" para 

tentar se beneficiar – isso só demonstraria desrespeito e, na realidade, 

prejudicaria a imagem da mesma. 

 

A Chapa “Aliança” apenas alega que o (a) responsável pelos atos é 

da chapa adversária porque impossibilitou a visualização das informações 

contidas nos materiais desafixados (o que deve ter sido feito em nome da 

proibição referente às paredes onde foram grudados), e dificultou, no caso do 

cartaz ocultado, mas não prova nem aponta  quem seria o agente do ato. 



Importantíssimo salientar a relevância da prova testemunhal no Direito 

Eleitoral, conforme explica o doutrinador Francisco Dirceu Barros, 

considerando-se analogia ao Código Eleitoral: 

“O tema prova testemunhal do direito eleitoral tem grande 

relevância, pois a reforma [eleitoral – Lei n. 13.165/15, de 

29 de setembro de 2015] foi peremptória ao afirmar no 

artigo 368-A do Código Eleitoral: 

“A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será 

aceita nos processos que possam levar à perda do 

mandato.” 

 

No caso em tela, não há sequer uma testemunha de que tenha 

sido membro ou apoiador (a) da Chapa “Construção”! Há a ausência de 

qualquer prova que seja! 

 

Também, como já escrito acima, o recurso não passa de meio para 

prejudicar a Chapa “Construção”, equiparando-se à litigância de má-fé do 

Processo Civil. Conforme o doutrinador supracitado: 

“É possível, dados os ânimos acirrados do clima eleitoral, 

que um partido, candidato ou coligação interponham uma 

representação, utilizando-se de expediente de má-fé (...). 

Segundo o artigo 80 do Novo Código de Processo Civil – 

Lei nº 13.105/2015, considera-se litigante de má-fé aquele 

que: 

(...) 

II – alterar a verdade dos fatos; 

(...) 

VI – provocar incidente manifestamente infundado; (...)” 

 

III – CONCLUSÕES E MANIFESTAÇÃO 

 

De todo o exposto resulta, segura, novamente, a intenção de se 

baixar o nível da campanha ao atribuir à Chapa “Construção” os atos 

descritos, publicitando tais atos de forma a fazer entender, frente ao corpo 

eleitoral, que fora seguramente membro ou apoiador (a) da Chapa 2 o (a) 

responsável, pelo que a Chapa 2 se demonstra, obviamente, contrária! 

 

Dessa forma, causa-se prejuízos à chapa que aqui se manifesta, a 

qual não teve e nem terá a intenção de impossibilitar qualquer obstrução à lisura 

das eleições, muito pelo contrário: a Chapa “Construção” prega e zela pela 

honestidade antes, durante e após o período eleitoral. 

 

Como já afirmado pela Chapa 2, em requerimento anterior: “não há 

como se garantir a pluralidade de ideias e a transparência devidas com 

campanhas injuriosas”. Desta forma, reafirmamos que a Chapa 2 reafirma o 



compromisso com a construção de uma campanha transparente, séria e 

honesta, repudiando, assim, qualquer ato praticado com a intenção de atrapalhar 

o processo eleitoral ou manchar a imagem de qualquer uma das candidaturas. 

Reafirma-se que, desde o início, prezamos pela apresentação e pelo debate de 

propostas e ideias. 

 

IV – DOS PEDIDOS: 

 

Utilizando-se desta manifestação (em semelhança ao instituto da 

reconvenção existente no âmbito do Direito Processual Civil), por todo o exposto, 

a Chapa 2, “Construção por um novo DCE”, requer perante a Comissão Eleitoral: 

 

a) Que a Chapa 1, “Aliança”, esclareça e ressalte em suas publicações na 

página da chapa que os atos não foram, comprovadamente, realizados 

por membros ou apoiadores (as) da Chapa 2, “Construção”, ou que retire 

tais publicações, uma vez que, da maneira como foram publicitadas, 

conduzem à ideia de que a Chapa 2 é a responsável pelos atos, em 

caráter de urgência, face à aproximação da data de votação; 

b) Que a Chapa 1, "Aliança", prove, em prazo anterior ao dia ou horário da 

votação, a ocultação do cartaz por membro ou apoiador (a) da Chapa 2, 

"Construção". Caso contrário, que publique retratação pelas próprias 

alegações e postagens, na página oficinal da própria chapa, frente às 

insinuações feitas na página de que tenha sido a Chapa 2 a responsável 

pelos atos; 

c) Divulgação oficial pela Comissão Eleitoral, em seu portal de comunicação, 

de esclarecimentos a respeito do caso, no sentido de publicar a 

manifestação da Chapa 1 referente ao item "b"; 

d) Apuração do (s) (as) responsável (eis) pela autoria do ato, através do 

requerimento de imagens das câmeras presentes nos locais. 

 

É o exposto. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

 

Chapa 2, “Construção – Por um novo DCE” 

 

Dourados/MS, 14 de março de 2017. 
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