
 

ELEIÇÃO PARA REPRESENTANTES DISCENTES NOS CONSELHOS 
SUPERIORES DA UFGD 2019 

 
REGIMENTO ELEITORAL  

 
A Comissão Eleitoral, formada por estudantes no dia 

13 de Março de 2019 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 para a 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 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 nos Conselhos será de um ano, 
de acordo com 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 13/03/2019, divididos nas seguintes 
funções: Coordenador/a, Vice- coordenador/a, Secretário/a, Integrante 1 e Integrante 2. 
 

  Função   Nome   RGA 

  Coordenador/a   Franklin Schmalz da Rosa   2018156200017006 

  Vice-coordenador/a   Yuri Gabriel Vieira Além   20170618L96853 

  Secretário/a   Rayssa Pedroso da Silva   20180742149671 

  Integrante 1   Felipe Adolfo Souza França   20180742147601 

Integrante 2   Matheus Heindrickson Prudente dos Santos   20170611120163 

 
Art. 3º Compete à Comissão Eleitoral: 

A. A Comissão Eleitoral organizará e coordenará todo o processo eleitoral para 
eleição dos e das 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 organizará junto à COIN e a EAD as listas de estudantes 
matriculados/as nos cursos de graduação  pós-graduação que serão as listas oficiais 
de votantes; 
E. 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); 
F. A Comissão Eleitoral deverá prezar pela transparência e pela garantia de 
liberdade e pluralidade de ideias durante o processo eleitoral; 
G. 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; 
H. A Comissão Eleitoral solicitará à Diretoria do DCE UFGD 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. 

 
 
CAPÍTULO III - INSCRIÇÃO DE CHAPAS PARA REPRESENTANTES DISCENTES NOS 
CONSELHOS SUPERIORES DA UFGD 
 
Art. 4 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. 5 As inscrições das chapas serão realizadas exclusivamente através do seguinte 
endereço de e-mail: eleicoesestudantesufgd@gmail.com segundo prazos contidos no 
Calendário Eleitoral. 
 
Art. 6 Só serão deferidas as inscrições enviadas de acordo com o artigo 5, que sejam 
compostas segundo as regras dispostas no artigo 7 e 8 e que estejam devidamente 
acompanhadas dos anexos previstos no artigo 9. 
 
Art. 7 Só podem compor as chapas estudantes regularmente matriculados no semestre 
2019.1 dos cursos de graduação e pós-graduação da UFGD. 
 
Art. 8 As chapas para a eleição de Representantes nos Conselhos Superiores da UFGD 
devem ser compostas por 2 (dois) integrantes: 

I – Titular 
 
II – 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 Matrícula do semestre vigente e de cópia de um Documento Oficial com 
foto. (Anexo 1 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. 10 A Comissão Eleitoral organizará e publicará oficialmente a relação de todas as 
chapas para os Conselhos Superiores, cujos registros tenham sido deferidos ou indeferidos 
através do site do DCE UFGD (dceufgd.org). 
Parágrafo único: será atribuída numeração a cada chapa de acordo com a ordem de 
inscrição. 
 
Art. 11 Após publicação de lista das chapas deferidas e indeferidas, haverá prazo de 1 (um) 

mailto:eleicoesdceufgd2017@gmail.com


 

dia para interposição de recurso à indeferimento de inscrição de chapas. (Vide Calendário 
Eleitoral) 
 
CAPÍTULO IV: DA CAMPANHA ELEITORAL 

 
Art. 12 O período de campanha eleitoral estará disposto no Calendário Eleitoral. 
 
Art. 13 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. 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; 

 
Art. 14 Dos gastos na campanha eleitoral e prestação de contas 
 

A. O teto de gastos (se houverem) para a campanha de cada chapa candidata à 
Representação Discente nos Conselhos será de R$ 200,00; 

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

D. 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; 

E. 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. 15 Podem votar nas eleições para Representantes nos Conselhos Superiores da UFGD 
todos e todas estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação e pós-
graduação. 
 
I - A lista dos eleitores aptos será elaborada com base nos dados obtidos sobre a situação 
de cada discente em 25/03/2019; 

 
II - Se caso um/a discente possuir mais de um vínculo com a instituição  o/a mesmo/a votará 
através do vínculo mais antigo. 
 
Art. 16 A votação será no dia 16/04/2019, das 09:00 h. às 21:00 h. 
 
Art. 17 A votação se dará por voto via sistema virtual COIN/EAD, direto, secreto e optativo; 
 
Art. 18 Fica a Comissão Eleitoral encarregada de, em conjunto com a Faculdade de 



 

Educação a Distância e/ou COIN, implementar e manter online um sistema computacional 
para a realização das votações.  
 
Art. 19 O sistema computacional deverá atender aos seguintes requisitos de segurança e 
confiabilidade: 
 
I - a solução e o resultado da eleição devem ser auditáveis;  
II - A integridade dos votos deve ser garantida e ninguém poderá alterar, incluir ou remover 
votos;  
III - não permitir a realização de apurações parciais antes do término da eleição, visando 
assim garantir as mesmas chances para todos os candidatos e evitando a possibilidade de 
revelar escolhas de eleitores individuais.  
 
§ 1º O sistema computacional terá a listagem dos eleitores, distribuída exclusivamente pela 
Comissão de Consulta Prévia.  
 
§ 2º O sistema apresentará duas opções de voto: o(s) candidato(s) e branco.  
 
Art. 20 Não serão permitidas alterações de senhas no período de 1º/03/2019 a 13/03/2018.  
 
§ 1º Qualquer alteração que se faça necessária em caso de urgência só será permitida no 
período referido no caput pessoalmente na Coordenadoria de Desenvolvimento de TI – 
COIN na Unidade 2 com servidor designado para este fim;  
 
§ 2º A alteração será registrada constando a data e horário e será entregue à Comissão 
Eleitoral no formato de relatório no dia anterior à data da votação. 
 
 
CAPÍTULO VI: DA APURAÇÃO 
 
Art. 21 A Comissão Eleitoral realizará a apuração dos votos imediatamente após o término 
da votação.  
 
Art. 22 Fica a Comissão Eleitoral, juntamente com a EaD e/ou COIN, responsável pela 
apuração geral de todo o Processo de Consulta Prévia.  
 
Art. 23 A Comissão Eleitoral publicará o relatório geral de apuração dos votos. 
 
Art. 24 Serão declaradas eleitas para a Representação nos Conselhos Superiores as três 
chapas mais votadas para cada um dos Conselhos. 
 
Art. 25 Em caso de chapa única inscrita para um determinado conselho 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. 26 Em caso de empate entre as chapas, entre as três primeiras colocações, as chapas 
em empate serão consideradas eleitas 

Parágrafo único: Em caso de empate na terceira colocação a Comissão Eleitoral 
deverá convocar nova votação a ser realizada no prazo de até 3 (três) dias úteis e entre 
apenas as chapas em situação de empate. 
 
CAPÍTULO VII: DOS ENCAMINHAMENTOS PARA A POSSE 
 



 

Art. 27 As chapas eleitas serão indicadas pela Diretoria do DCE UFGD para que a Reitoria 
da UFGD encaminhe a posse nos respectivos Conselhos.  
 
CAPÍTULO VIII: DO CALENDÁRIO ELEITORAL 
 
Art. 28 Segue abaixo o Calendário Eleitoral que poderá sofrer alterações de acordo com 
necessidades e julgamento da Comissão Eleitoral: 
 

  Publicação do Regimento Eleitoral 120/03/2019 

  Inscrição de Chapas 121/03/2019 à 01/04/2019 

  Divulgação preliminar de chapas 
inscritas deferidas ou indeferidas 

  02/04/2019 

  Interposição de recurso sobre 
indeferimento de inscrição 

  03/04/2019 

  Divulgação definitiva das chapas inscritas   04/04/2018   

  Início da campanha eleitoral   A partir da publicação da divulgação 
definitiva das chapas 

  

  Data limite para entrega da 
prestação de contas da campanha 

  15/04/2019 

  Eleição   16/04/2019 

  Oficialização das indicações para a Reitoria   17/04/2019 

 
CAPÍTULO IX: DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 29 Das denúncias durante o processo eleitoral 
 

A. Denúncias relacionadas ao descumprimento das determinações do Artigo 13 
deste Regimento, deverão ser encaminhadas para algum/a dos/as integrantes da 
Comissão Eleitoral, que tomará as medidas cabíveis de análise e julgamento; 
 
B. 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. 

 
Art. 30 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  impugnação da chapa acusada ficando os (as) 
seus (as) integrantes impedidos (as) de participarem de novas chapas e concorrerem 
neste processo eleitoral. 

 
Art. 31 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. 32 As deliberações no âmbito da Comissão Eleitoral contarão apenas com os votos de 
seus/as 5 (cinco) integrantes e decidindo por maioria simples. 
 
Art. 33 As denúncias e os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 
 
Art. 34 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, 20 de Março de 2019 
 
 
 
 

 


