
 

ELEIÇÕES DCE UFGD 2018 
 

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 

11 de dezembro 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 2018 como determina o item “C” do Artigo 18 
do Estatuto da entidade, assim como para Eleição de 
Representantes que serão indicados/as 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 e um/a 
suplente que deverá assumir vacância se caso existir. 
 

Função/titulares Nome RGA 

Coordenador/a Bianca Pereira de Andrade  2014061757962 

Vice-coordenador/a Filipe Pereira 2016061497632 

Secretário/a Ana Clara Borro 2014062763322 

Integrante 1 Luis Henrique Albertini 20166062756543 

Integrante 2 Alex Sandro Vergino Lima 20170618L72484 

 

Suplente Bruno Dias 2016061798652 

 
Art. 3º Compete à Comissão Eleitoral: 

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 titulares indicados por este Regimento, excluindo-se o/a suplente. 

 
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: eleicaodce2018@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. 
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: 
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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. 
 

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: eleicoesdceufgd2018@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-UFGD 2018” 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 campanha eleitoral antecipada, denúncias serão 
analisadas pela Comissão Eleitoral que julgará e definirá punições;  
C. 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; 
D. Os materiais do tipo faixa e cartazes que estiverem colados pelas dependências 
da universidade poderão ser mantidos no dia da eleição; 
E. 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; 
F. 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$ 2.200,00; 
B. O teto de gastos para a campanha de cada chapa candidata à Representação 
nos Conselhos Superiores será de R$ 200,00; 
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 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 08/02/2018, 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 
Os locais de votação, os horários de abertura e fechamento das urnas serão divididos da 
seguinte forma:   

 
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; 
 
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 

Local Horário para votação Cursos que votam 

I – FACALE 09:00 h. às 21:00 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 21:00 h. Administração, Ciências Contábeis e Ciências 
Econômicas, Biotecnologia, Ciências Biológicas- 
Licenciatura, Ciências Biológicas- Bacharelado 
e Gestão Ambiental 

III – Bloco D 09:00 h. às 21:00 h. Engenharia de Alimentos, Engenharia 
de Energia, Engenharia de Produção, 
Engenharia Civil e Engenharia Mecânica,  

IV – Bloco C 09:00 h. às 21:00 h. Engenharia da Computação, Física, 
Matemática, Química-Bacharelado, Química-
Licenciatura, Sistemas de Informação, Nutrição 
e estudantes do I e II ano de Medicina. 

V – FCH 09:00 h. às 21:00 h. Ciências Sociais, Geografia, História, 
Psicologia, Educação Física e Pedagogia. 

VI – FADIR 18:00 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 



 

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. 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 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 4 horas e 30 
minutos, a votação na urna do HU deverá durar 8 horas e nos demais locais 12 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. 
 
H. 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 integrantes da Comissão Eleitoral; 
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 

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: 
 

A. A mesa apuradora irá examinar as urnas, uma a uma, juntamente com suas atas 
e listas de votantes enviadas pelas mesas receptoras; 

B. A mesa apuradora irá retirar os lacres das urnas, sob a fiscalização de 
representantes das chapas, após a verificação de sua autenticidade e integridade; 

C. A mesa apuradora procederá à contagem preliminar das cédulas de uma urna, 
confrontando-os com o número de votantes registrado na ata dos trabalhos da 
mesa receptora e com as listas de assinatura da votação, esse procedimento deve 
se repetir em todas as urnas; 

D. Após a verificação de que o número de cédulas está de acordo com número de 
votantes que assinaram a lista e respeitando o item III do artigo 37 deste 
regimento, a mesa apuradora procederá a contagem dos votos da referida urna;  

E. A mesa apuradora irá efetuar a contagem 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; 
A mesa apuradora irá inutilizar os votos nulos e brancos com cor específica; 

F. A mesa apuradora irá decidir sobre a validade ou nulidade de votos, em caso de 
impugnação dos mesmos; 

G. Na Ata da Eleição será registrada 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 um/a integrante da Comissão 
Eleitoral; 

Art. 37 Poderá ser considerada nula a urna que: 
 

I. Apresentar sinais evidentes de violação; 
 
II. Não estiver acompanhada da Ata da Urna e da 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 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 Em caso de chapa única inscrita no processo eleitoral é necessário que a mesma 
obtenha aprovação de maioria simples dos votos para se eleger, sendo contados apenas os 
votos válidos, excluindo-se os brancos e/ou nulos. 
 
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 13/12/2017 

Inscrição de Chapas 14/12/2017 à 26/01/2018 

Divulgação preliminar de chapas inscritas 
deferidas ou indeferidas 

Até as 10:00 h. do dia 27/01/2018 

Interposição de recurso sobre 
indeferimento de inscrição 

A partir das 10:00 do dia 27/01/2018 até 
as 10:00 h. do dia 28/01/2018 

Divulgação final das chapas inscritas Até as 14:00 h. do dia 28/01/2018 



 

Início da campanha eleitoral A partir das 17:00 h. do dia 28/01/2018 

Fim da campanha eleitoral 07/02/2018 

Data limite para entrega da prestação 
de contas da campanha 

07/02/2018 

Eleição 08/02/2018 

Posse 20/02/2018 

 
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 da Ata da Eleição no Conselho de Entidades de Base (CEB). 
  

 
 

Comissão Eleitoral 
 

Dourados – MS, 11 de Dezembro 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 através de e-mail para: eleicaodce2018@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 através de e-mail para: eleicaodce2018@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 Cronograma Eleitoral para Eleições 

da Diretoria do Diretório Central dos e das 

Estudantes e Representantes nos Conselhos 

Superiores – UFGD. 

 

1. Das alterações e justificativas 

 

A Comissão Eleitoral faz alterar o cronograma eleitoral, modificando a data 

de eleição para o dia 7 de fevereiro (quarta-feira), visto que a data anterior à 

alteração teria maior proximidade com o fim de semana de Carnaval, o que poderia 

gerar um alto índice de abstenção por parte dos/das estudantes. Alterar-se-á 

também o cronograma de maneira a adicionar a data de debate eleitoral, que será 

realizado no dia 5 de fevereiro (segunda-feira), com local e horário a serem 

definidos e divulgados em breve. 

 

2. Cronograma eleitoral alterado 

 

Publicação do Regimento Eleitoral  13/12/2017 

Inscrição de Chapas  14/12/2017 a 26/01/2018 

Divulgação preliminar de chapas 
inscritas deferidas ou indeferidas 

Até as 10:00 h. do dia 27/01/2018 

Interposição de recurso sobre 
indeferimento de inscrição 

A partir das 10:00 do dia 27/01/2018 até 
às 10:00 h. do dia 28/01/2018 

Divulgação final das chapas inscritas Até às 14:00 h. do dia 28/01/2018 

Início da campanha eleitoral A partir das 18:00 h. do dia 28/01/2018 

Debate 05/02 - local e horário a definir 

Fim da campanha eleitoral 06/02/2018 



Data limite para entrega da prestação 
de contas da campanha 

06/02/2018 

Eleição 07/02/2018 

Posse 20/02/2018 

 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail da Comissão Eleitoral: 

eleicaodce2018@gmail.com 

 

 

Bianca Pereira de Andrade 

Coordenadora 

 

Felipe Pereira 

Vice-coordenador 

 

Ana Clara Borro 

Secretária 

 

Luis Henrique Albertini 

Integrante 01 

 

Alex Sandro Lima 

Integrante 02 

 

Dourados/MS, 30 de janeiro de 2018 

 



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. Das alterações e justificativas 

 

A Comissão Eleitoral faz alterar o Art. 24 do Edital do Regimento Eleitoral 

para Eleições da Diretoria do Diretório Central dos e das Estudantes e 

Representantes nos Conselhos Superiores – UFGD, sobre os locais de votação, os 

horários de abertura e fechamento das urnas e distribuição de cursos nas unidades. 

 

a) Alteração do local de votação dos cursos: Ciências Sociais, Geografia, 

História, Psicologia, Educação Física e Pedagogia, do prédio da FCH para o 

prédio do Bloco A. Sob a justificativa de que os/as estudantes desses cursos 

frequentam aulas nesse bloco, enquanto que na FCH estão as salas 

administrativas e laboratórios. Para além disso a FAED está muito mais 

próxima do Bloco A do que do prédio da FCH. (Conforme solicitação do 

Centro Acadêmico de História, em anexo) 

b) Retirada do local de votação previamente definido no Hospital Universitário 

(HU), por motivos de logística. Assim, estudantes de todos os anos de 

Medicina votarão no Bloco C. 

c) Alteração do horário de votação do local de votação Bloco D, que estivera 

definida para acontecer das 9h00 às 21h00. Altera-se para o intervalo entre 

9h00 às 18h00, visto que não há aulas no período da noite no mesmo. 

 

2. Da nova tabela de locais de votação, os horários de abertura e fechamento 

das urnas 

 



Local Horário para votação  Cursos  

I - FACALE 09:00 às 21:00 Arte Cênicas, Letras, Agronomia, 
Engenharia Agrícola, Engenharia de 
Aquicultura, Zootecnia, Licenciatura 
Indígena Teko Arandu, Licenciatura 

em Educação do Campo 

II - Bloco B 09:00 às 21:00 Administração, Ciências Contábeis 
e Ciências Econômicas, 

Biotecnologia, Ciências Biológicas- 
Licenciatura, Ciências Biológicas- 
Bacharelado e Gestão Ambiental 

 

III - Bloco D 09:00 às 18:00 Engenharia de Alimentos, 
Engenharia de Energia, Engenharia 

de Produção, Engenharia Civil e 
Engenharia Mecânica 

IV - Bloco C 09:00 às 21:00 Engenharia da Computação, Física, 
Matemática, Química-Bacharelado, 
Química-Licenciatura, Sistemas de 
Informação, Nutrição e Medicina. 

V - Bloco A 09:00 às 21:00 Ciências Sociais, Geografia, 
História, Psicologia, Educação 

Física e Pedagogia 

VI - FADIR 18:00 às 22:30 Direito e Relações Internacionais 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail da Comissão Eleitoral: 

eleicaodce2018@gmail.com 

 

Bianca Pereira de Andrade 

Coordenadora 

 

Felipe Pereira 

Vice-coordenador 

Ana Clara Borro 

Secretária 

 

Luis Henrique Albertini 

Integrante 01 



 

Alex Sandro Lima 

Integrante 02 

 

Dourados/MS, 5 de fevereiro de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 

Solicitação de alteração de local de votação - CAHISD História UFGD 
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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 das Eleições para a Diretoria do 

Diretório Central dos Estudantes – UFGD e 

Representantes dos Conselhos Superiores 2018 vem por 

meio desta divulgar, em caráter preliminar, as inscrições 

de chapas para o processo eleitoral em questão. 

I.  Homologação preliminar das inscrições para diretoria do DCE:  

 

Indicação 

 

Nome Situação 

01( chapa única) A definir  Deferida 

 

II. Homologação preliminar das inscrições para representante dos 

conselhos superiores. 

 

CONSELHO 

SUPERIOR 

NOME SITUAÇÃO 

CEPEC Nenhuma inscrição - 

COUNI Nenhuma inscrição - 

CONSELHO DE 

CURADORES 

Nenhuma inscrição - 

 

III. Do Cronograma Eleitoral 

Conforme disposto no Edital de Eleição, visto que não houveram chapas 

indeferidas, as próximas etapas do processo serão i) Divulgação final das 

chapas inscritas - até às 14h00 do dia 28/01/2018 ii) Início da campanha 

eleitoral - a partir das 17h00 do dia 28/01/2018. 

 

Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail da Comissão 

Eleitoral: eleicaodce2018@gmail.com 

 

 

 

Bianca Pereira de Andrade 

Coordenadora  

 

Felipe Pereira 
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Vice-coordenador  

 

Ana Clara Borro 

Secretária 

 

Luis Henrique Albertini 

Integrante 01 

 

Alex Sandro Lima 

Integrante 02 

 

Dourados/MS, 27 de janeiro de 2018 



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 2018 vem por 

meio desta divulgar, em caráter definitivo, a inscrição 

da chapa para o processo eleitoral em questão, assim 

como tratar do período de campanha eleitoral. 

 

I. Homologação final das inscrições para diretoria do DCE: 

 

Identificação Nome Situação 

01 - Deferida 

 

II. Homologação final das inscrições para representante do CEPEC 

Não há chapas candidatas 

 

III. Homologação final das inscrições para representante do COUNI 

Não há chapas candidatas 

 

IV. Homologação final das inscrições para representante do CONSELHO DE 

CURADORES 

Não há chapas candidatas 

 

V. Composição final das chapas 

 



 

 
 

VI. Início da Campanha Eleitoral 

 

A Comissão Eleitoral informa que a campanha eleitoral terá início a partir das 17:00 do dia 

28/01/2018, como previsto no calendário eleitoral. 

Qualquer campanha antecipada poderá sofrer penalidades por parte da Comissão Eleitoral. 

 

 

Bianca Pereira de Andrade 

Coordenadora 

 

Felipe Pereira 

Vice-coordenador 

 

Ana Clara Borro 

Secretária 

 



Luis Henrique Albertini 

Integrante 01 

 

Alex Sandro Lima 

Integrante 02 

 

Juciano Rocha Professor 

Integrante 2 

 

Dourados/MS, 28 de Janeiro de 2018 

 



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 2018 vem 

por meio desta divulgar as regras e orientações 

para o debate entre as chapas candidatas, 

conforme o Art. 20 do Regimento Eleitoral 

 

1. Disposições Gerais 

Visto que o processo eleitoral envolve a condição de Chapa única, o debate se dará 

entre a Comissão, a Chapa Solte a Voz e os/as estudantes presentes 

 

2. Da realização do debate 

O Debate Eleitoral ocorrerá impreterivelmente às 13:00 do dia 05/02/2018. A 

comissão zelará para que o debate se desenvolva em até 1 hora de duração. O local do 

debate será o Centro de Convivência da UFGD. Em caso de alterações, a chapa será 

informada previamente 

 

3. Das regras do debate  

O Debate será organizado em 4 blocos. Serão dois blocos de discussão, e mais dois de 

considerações, iniciais e finais.  

I) No primeiro bloco a chapa terá 5 minutos para realizar suas considerações iniciais, 

a chapa poderá indicar até três integrantes para utilizar da palavra.  

II) O segundo bloco será o de questões elaboradas pela Comissão Eleitoral, baseadas 

no Estatuto do DCE e o que ele determina como atribuições da Diretoria. Serão 

sorteados os temas dos quais a chapa deverá apresentar suas propostas.  A Comissão 

sorteará 5 dos 15 temas previamente anunciados. A chapa terá 3 minutos para 

responder a cada uma delas. 

III) O terceiro bloco será o de perguntas dos estudantes presentes. As pessoas 

interessadas em questionar a chapa poderão apresentar seus nomes para a Comissão. 

No momento da discussão serão sorteados, entre os interessados, até 2 questões. O 

inscrito terá 1 minuto para falar ou ler seu questionamento. A chapa questionada 



disporá de 2 minutos para a resposta.  

IV) O quarto bloco será o das considerações finais. A chapa disporá de até 5 minutos 

para discursar para os presentes. A chapa deverá indicar até 2 pessoas para dividirem 

o tempo para essas considerações. 

 

4. Temas para o sorteio 

No bloco II do debate, poderão ser sorteados os seguintes temas: 

Carteirinha estudantil 

Mobilidade/Transporte 

Assistência estudantil 

Transparência 

Orçamento 

Representação nos Conselhos Superiores da UFGD 

CEIN 

Recepção aos/às calouros e calouras 2018 

Segurança no campus 

Integração de estudantes 

Mobilidade internacional 

Ensino/Pesquisa/Extensão 

HU 

Biblioteca da Fadir 

CEB e CAs 

 

5. Respeito às regras e ao tempo 

A Comissão Eleitoral faz um apelo à chapa para que respeite as regras expostas, bem 

como o tempo destinado às discussões, 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/descontos ao tempo de quem descumpriu a norma. Se algum/a debatedor/a se 

sentir lesado durante o debate deverá recorrer imediatamente com sua reclamação 



para a Comissão, que analisará e deliberará sobre a ocorrência. 

 

6. Disposições Finais 

Os casos omissos, determinações e decisões serão resolvidas pela Comissão Eleitoral. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail da Comissão: 

eleicaodce2018@gmail.com 

 

Bianca Pereira de Andrade 

Coordenadora 

 

Felipe Pereira 

Vice-coordenador 

 

Ana Clara Borro 

Secretária 

 

Luis Henrique Albertini 

Integrante 01 

 

Alex Sandro Lima 

Integrante 02 

 

Dourados/MS, 01 de Fevereiro de 2018 

 

  



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 2018 vem por 

meio desta divulgar a escala de trabalho, bem como as 

disposições e instruções para o dia de votação. 

 

1. Escala de trabalho 

Bloco Período Responsável 

Bloco A 9:00 - 13:00 Lucas Dias Vieira e Bianca 
Andrade 

Bloco A 13:00 - 17:00 Renata Borba 

Bloco A 17:00 - 21:00 Laís Rondis e Giovana Salazar 

Bloco B 9:00 - 13:00 Mário Robim da Silva Junior e 
Ana Borro 

Bloco B 13:00 - 17:00 Gabriela Miranda e Marcos 
André Teixeira Dias 

Bloco B 17:00 - 21:00 Franklin Schmalz, Vinicius 
Mena e Jéssica Fernandes 

Bloco C 9:00 - 13:00 Matheus Silva e Débora Ester 

Bloco C 13:00 - 17:00 Steffanny Santos  

Bloco C 17:00 - 21:00 Lucas Silva e Sabrina Palácio 

Bloco D 9:00 - 13:00 Anny Silva e Giovanna 
Andrade 

Bloco D 13:00 - 17:00 Alex Lima 

FACALE 9:00 - 13:00 Luis Henrique Albertini 

FACALE 13:00 - 17:00 Eliane Favalessa 

FACALE 17:00 - 21:00 Elaine Silva e Vinicius Neves 

FADIR 18:00 - 22:30 Julia Ferreira e Sheiliane 
Martins 

 

 

2. Disposições e instruções para o dia de votação 



a) A Comissão pede PONTUALIDADE dos/das mesárias. Instruímos que cheguem pelo 

menos 10 minutos antes do turno, para que as instruções sejam reforçadas pelo 

responsável pelo turno anterior (ou, no caso dos turnos matutinos, as instruções da 

Comissão) 

b) Conforme o artigo 22 do Regimento Eleitoral, 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. 

 

c) Conforme o artigo 23 do Regimento Eleitoral, a votação se dará por voto presencial, 

direto, secreto e optativo. É vetado o voto por procuração. 

 

d) Conforme o artigo 25 do Regimento Eleitoral: 

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

designados/as previamente pela Comissão Eleitoral; 

-  Os/as mesários/as não podem ser integrantes de nenhuma das chapas 

candidatas ou mesmo candidatos/as à representação nos Conselhos Superiores; 

-  Os/as mesários/as receberão certificados na modalidade de atividade de extensão 

com carga horária de acordo com o período de trabalho; 

-  No caso de troca de turno e substituição de mesários/as o ocorrido deverá ser 

registrado na Ata da Urna; 

-  Os mesários/as são responsáveis pela garantia de que o processo de votação ocorra 

com segurança e sem vícios; 

-   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; 

-   Os/as mesários elaborarão a Ata da Urna registrando sua abertura, 

fechamento, ocorrências durante o processo, número de votantes e 

comparecimento. 

 

e) Conforme o artigo 27 do Regimento Eleitoral:  

- 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 registrado na Ata da Urna; 

-   Atrasos na abertura das urnas serão compensados em prolongamento do 

horário para o seu fechamento (cada turno deverá ter 4 horas, exceto a FADIR, que 

terá 4:30, por ser turno único) 

-    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; 

-    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; 



-    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 

transportá-la para local indicado pela Comissão Eleitoral e seguindo suas 

determinações; 

-    Depois de encerrada a votação e lacradas as Urnas estas só serão abertas no 

momento da apuração dos votos. 

-    Depois de encerrada a votação e lacradas as Urnas estas só serão abertas no 

momento da apuração dos votos. 

 

f) Conforme o artigo 28 do Regimento Eleitoral, durante a eleição irá se observar o 

seguinte procedimento: 

-    O/a eleitor/a votará por ordem de chegada; 

-  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; 

-    Os/as mesários/as localizarão o/a eleitor/a pela lista oficial de votantes fornecida 

pela PROGRAD (Pró Reitoria de Graduação – UFGD); 

-    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 integrantes da Comissão Eleitoral; 

-    O/a eleitor/a marcará no retângulo branco, diante do nome da Chapa ou candidatos 

de sua preferência e depositará o voto na urna. 

-    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 

matrícula do semestre em vigência acompanhado de documento oficial de 

identificação com foto. 

 

3. Das denúncias durante o processo de votação: 

Conforme o artigo 29 do Regimento Eleitoral, 

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. 

 

 

4. Disposições Finais 



Os casos omissos, determinações e decisões serão resolvidas pela Comissão Eleitoral. Em 

caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail da Comissão: 

eleicaodce2018@gmail.com 

 

Bianca Pereira de Andrade 

Coordenadora 

 

Felipe Pereira 

Vice-coordenador 

 

Ana Clara Borro 

Secretária 

 

Luis Henrique Albertini 

Integrante 01 

 

Alex Sandro Lima 

Integrante 02 

 

Dourados/MS, 06 de Fevereiro de 2018 

 

 

 

 


