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ELEIÇÕES DCE UFGD 2020 

 

REGIMENTO ELEITORAL PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA  
DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS E DAS ESTUDANTES  

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS 

 

 

A Comissão Eleitoral, formada por estudantes no 
dia 30 de outubro de 2019 em Assembleia Geral Estudantil, 
vem a público divulgar para os e as estudantes da 
Universidade Federal da Grande Dourados o Regimento 
Eleitoral, aprovado em Assembleia Geral, para a Diretoria 
do DCE UFGD 2020 como determina o Estatuto da 
entidade. 

 

 

CAPÍTULO I: DO REGIMENTO ELEITORAL 

 

Art. 1º Este Regimento Eleitoral foi construído seguindo as determinações do Estatuto do 
DCE e dispôs as regras e organização do referido processo eleitoral. 

 

CAPÍTULO II: DA COMISSÃO ELEITORAL 

 

Art. 2º A Comissão Eleitoral é composta pelos/as seguintes integrantes, indicados/as e 
eleitos/as em Assembleia Geral Estudantil no dia 30/10/2019. 
 

    Função     Nome Completo      RGA 

    Presidente/a     Eduarda Matoso Silva J   2016061711242 

    Vice-presidente/a     Barbara Batisttotti Vieria      20180616138281 

    Secretário/a     Anderson Aparecido Santos da Silva       20180618B125313 

    Integrante 1     Filipe de Andrade Maldonado   2016071222024 

    Integrante 2     Beatriz Frendsen Pereira da Costa   2016071222024 

    Suplente     Micael Petri Lima Soares      20180618L131783 

 

Art. 3º Compete à Comissão Eleitoral: 
          § 1º A Comissão Eleitoral organizará e coordenará todo o processo eleitoral para 
eleição da Diretoria do DCE UFGD. 

§ 2º A Comissão Eleitoral poderá promover alterações no Regimento Eleitoral, 
incluindo aí o Calendário Eleitoral, mas devem ser preservadas as determinações 
deste Estatuto. 
§ 3º A Comissão Eleitoral organizará as regras do(s) debate(s); 
§ 4º A Comissão solicitará junto à UFGD as listas de estudantes matriculados/as nos 
cursos de graduação presencial que serão as listas oficiais de votantes; 
§ 5º A Comissão Eleitoral deverá prezar pela transparência e pela garantia de 
liberdade e pluralidade de ideias durante o processo eleitoral; 
§ 6º As denúncias de fraudes e/ou irregularidades serão analisadas pela Comissão 
que dará seu parecer e encaminhará as punições que julgar necessárias; 
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§ 7º A Comissão Eleitoral deverá analisar os recursos e denúncias que receber com 
a devida atenção e terá prazo de um dia após seu recebimento para emitir seu parecer 
e/ou decisão. 
I - As decisões na Comissão Eleitoral serão tomadas por voto da maioria de seus 
integrantes titulares; 
II - As decisões da Comissão Eleitoral, divulgação de informações, alterações no 
Regimento Eleitoral ou Calendário Eleitoral serão publicizadas através de Resoluções 
da Comissão Eleitoral; 
III - Às decisões da comissão eleitoral caberá recurso ao CEB; 
§ 8º A Comissão Eleitoral solicitará os recursos necessários para arcar com as 
despesas do processo eleitoral à Diretoria do DCE UFGD e na sua impossibilidade, 
ao Conselho de Entidades de Base; 
§ 9º A Comissão Eleitoral deverá elaborar a Ata de Eleição onde deve ser registrada 
a apuração dos votos, ocorrências durante o processo e a composição e qualificação 
de todos(as) integrantes da chapa eleita para a Diretoria e, posteriormente, deverá 
apresentar a ata na reunião do Conselho de Entidades de Base onde a chapa eleita 
tomará posse; 
§ 10º A Comissão Eleitoral poderá, se julgar necessário, solicitar a convocação do 
Conselho de Entidade de Bases para discutir e deliberar temas referentes à eleição; 
§ 11º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

 

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: eleicoesdceufgd@gmail.com segundo prazos contidos no Calendário 
Eleitoral. 
 

Art. 6º Só podem compor as chapas estudantes regularmente matriculados nos cursos de 
graduação da UFGD. 
 

Art. 7º As chapas para a eleição da Diretoria do DCE UFGD devem ser compostas por, no 
mínimo, 17 (dezessete) integrantes e conter, como determina o Estatuto da Entidade, as 
seguintes funções/cargos são obrigatórias: 
 

I)   Secretaria Geral: 2 integrantes (deverá ser respeita paridade de gênero); 
II)  Diretoria de Administração: no mínimo três integrantes; 
III) Diretoria de Comunicação: no mínimo três integrantes; 
IV) Diretoria de Permanência Estudantil: no mínimo três integrantes; 
V) Diretoria de Formação Política: no mínimo três integrantes; 
VI) Diretoria de Cultura e Integração: no mínimo três integrantes 
 

§ 1º. Não há um número máximo de integrantes para compor a Diretoria do DCE-
UFGD, se uma chapa quiser inscrever mais integrantes para as diretorias ou até mesmo 
propor outras Diretorias pode fazê-lo no ato de sua inscrição. 

mailto:eleicoesdceufgd@gmail.com


Página 3 de 10 
 

§ 2º. Se uma chapa candidata prever no ato de sua inscrição a criação de outras 
Diretorias para sua gestão ela deverá detalhar em seu Plano de Gestão as atribuições e 
tarefas destas novas pastas. 

§ 3º. Uma chapa só será considerada apta a disputar a eleição para a Diretoria do 
DCE UFGD se sua composição for preenchida por no mínimo de 30% (trinta por cento) e o 
máximo de 70% (setenta por cento) para integrantes de cada gênero. 
 
Art. 8º No ato da inscrição a chapa candidata deverá enviar em anexo: 
 

I. Lista com nome completo e número de Registro Acadêmico dos(as) seus e 
suas integrantes e cargos aos que se candidatam; (Anexo 1 deste 
Regimento) 

II. Cópia do Atestado de Matrícula e cópia de um documento oficial com foto de 
todos (as) os (as) seus (as) integrantes;  

III. Plano de Gestão para o mandato que esteja de acordo com os princípios e 
objetivos do DCE UFGD, bem como este Estatuto;  

 

Parágrafo único: Em hipótese alguma um/a estudante poderá se candidatar em mais 
de uma chapa para a eleição da Diretoria do DCE-UFGD. 
 

Art. 9º Só serão deferidas as inscrições de chapas enviadas por e-mail, que sejam 
compostas segundo as regras dispostas no artigo 7º e que estejam devidamente 
acompanhadas dos documentos previstos no artigo 9º. 
 

Art. 10º A Comissão Eleitoral organizará e publicará oficialmente a relação de todas as 
chapas para Diretoria, cujos registros tenham sido deferidos ou indeferidos através do site 
do DCE (dceufgd.org) e também serão compartilhados pelas redes sociais da entidade.  
 

Art. 11 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 

 

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

Art. 13 Das proibições e permissões: 
 

A. Está permitida, no período que antecede ao período de campanha eleitoral, a 
organização de reuniões públicas, assim como, a divulgação de materiais que tenham 
como objetivo a formação de chapas, desde que não se configure campanha eleitoral 
antecipada;  
B. É proibido qualquer tipo de campanha eleitoral antecipada, denúncias serão 
analisadas pela Comissão Eleitoral que julgará e definirá punições; 
C.  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; 
D. É proibido qualquer tipo de propaganda ou campanha eleitoral por parte de 
qualquer integrante de chapas candidatas no dia da eleição nos locais de votação, no 
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caso de descumprimento comprovado desta regra, a chapa estará sujeita a 
impugnação da sua candidatura ou outras penalidades definidas pela Comissão 
Eleitoral; 
E. Os materiais do tipo faixa e cartazes que estiverem colados pelas 
dependências da universidade poderão ser mantidos no dia da eleição; 
F. 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; 
G. Candidatos/as assim como eleitores/as poderão utilizar adesivos ou camisetas 
no dia da eleição, porém a distribuição destes nos locais de votação é proibida. 

 

Art. 14 A Comissão Eleitoral deverá organizar, pelo menos um debate 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. 15 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. 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 a 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. 16 Dos votantes: 
 

           I – Podem votar nas eleições para a Diretoria do DCE 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. 17 Do processo de votação: 
 

I. A votação será no dia 29/11/2018, 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; 

II. A votação se dará por voto presencial, direto, secreto e optativo; 
III. É vetado o voto por procuração. 

 

Art. 18 Os locais de votação, os horários de abertura e fechamento das urnas serão divididos 
da seguinte forma: 
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Local Horário para votação Estudantes votantes por cursos 

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 Medicina. 

V - HU 09:00 h. às 18:00 h.  Medicina, Nutrição e Psicologia 

VI – Bloco A 09:00 h. às 21:00 h.  Ciências Sociais, Geografia, História, Psicologia, 

Educação Física e Pedagogia. 

VII – FADIR 18:30 h. às 22:30 h. Direito e Relações Internacionais 

 

Art. 19 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; 
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 registrando sua abertura, 
fechamento, ocorrências durante o processo, número de votantes e comparecimento. 

 

Art. 20 Da urna eleitoral: 
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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 fechá-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; 
D. Ao total a votação na Urna da Fadir deverá durar 4 horas, na Urna do H.U. e 
do Bloco D deverá durar 9 horas, nos demais locais a votação deverá durar 12 horas; 
E. 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; 
F. 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; 
G. 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; 
H. Depois de encerrada a votação e lacradas as Urnas estas só serão abertas no 
momento da apuração dos votos. 

 

Art. 21 Da cédula eleitoral 
 

A. A cédula eleitoral será confeccionada pela Comissão Eleitoral; 
B. Constará na cédula o número de todas as Chapas para Diretoria do DCE-UFGD       
que estiverem aptas para a votação; 
C. As chapas receberão números conforme sua ordem de inscrição; 
D. Em caso de chapa única no processo eleitoral deverá conter na cédula o nome da 
chapa seguido das opções sim e não para a escolha do (a) eleitor (a); 
E. A cédula eleitoral deverá conter em seu verso, no ato da votação, a 

rubrica de um/a dos/as mesários ou de um dos integrantes da Comissão Eleitoral, sob 
pena de ser invalidada caso não cumpra esse requisito.   

 

Art. 22 Durante a votação 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 universidade; 
D. Não havendo dúvidas sobre a identidade do/a eleitor/a, o mesmo assinará a 
lista de assinaturas da votação e receberá a cédula eleitoral; 
E. O/a eleitor/a marcará no retângulo branco, diante da Chapa 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 matrícula do semestre em vigência acompanhado de documento oficial de 
identificação com foto. 
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Art. 23 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. 24 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. 25 A Comissão Eleitoral deverá garantir que o público respeite o processo e não interfira 
no mesmo. 
 

Art. 26 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. 27 O processo de apuração, uma vez iniciado, não será interrompido até a divulgação 
do resultado final. 
 

Art. 28 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, a mesa apuradora procederá a contagem dos votos 
da referida urna;  
E. A mesa apuradora irá efetuar a contagem dos votos com a fiscalização dos 
fiscais que deverão conferir as mesmas e por fim registrando-as nas tabelas 
preparadas; 
F. A mesa apuradora irá decidir sobre a validade ou nulidade de votos, em caso 
de impugnação dos mesmos; 
G. A mesa apuradora irá inutilizar os votos nulos e brancos com cor específica; 
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H. Na Ata da Eleição será registrada a contagem de votos, assim como demais 
ocorrências, impugnações e outros. 
 

Art. 29 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. 30 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 ou 
mesário; 

 

Art. 31 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 seguindo determinações estatutárias. 

 

Art. 32 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. 33 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. 34 Em caso de empate entre as chapas mais votadas, a Comissão Eleitoral deverá 
convocar segundo turno de votação a ser realizada no prazo de até 3 (três) dias corridos 
onde concorrerão apenas as chapas empatadas. 
 

CAPÍTULO VII: DA POSSE 

 

Art. 35 A chapa eleita deverá ser empossada em reunião do Conselho de Entidades de Base 
do DCE-UFGD. 
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Art. 36 Segue abaixo o Calendário Eleitoral que poderá sofrer alterações de acordo com 
necessidades e julgamento da Comissão Eleitoral: 
 

    Publicação do Regimento Eleitoral     31/10/2019 

    Inscrição de Chapas     01/11/2019 à 06/11/2019 

    Divulgação preliminar de chapas inscritas     
    deferidas ou indeferidas 

    Até as 10:00 h. do dia 07/11/2019     

    Interposição de recurso sobre indeferimento       
    de inscrição  

    A partir das 12:00 h. do dia 07/11/2019 até    
    as 12:00 h. do dia 08/11/2019. 

    Divulgação final das chapas inscritas     Até as 23:59 h. do dia 08/11/2019. 

    Início da campanha eleitoral     A parit do dia 09/11/2019 

    Data limite para entrega da prestação de     
    contas da campanha 

    17/11/2019 

    Votação     19/11/2019 

    Posse     26/11/2019 

   

                   CAPÍTULO IX: DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 37 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. 38 Dos recursos: 
 

A. Só serão analisados os recursos contra as decisões da Comissão Eleitoral 
advindos de uma chapa que se sentir prejudicada. 
B. Apenas chapas concorrentes ou Entidades de Base podem apresentar recurso 
ao resultado da votação, sendo que o prazo para tal é de um dia corrido a partir da do 
fim da apuração dos votos; 
C. A Comissão Eleitoral deverá analisar os recursos com a devida atenção e terá 
prazo de um dia após seu recebimento para emitir seu parecer e/ou decisão; 
D. Se após o julgamento de um recurso o/a o requerente ainda se sentir 
prejudicado/a poderá recorrer ao Conselho de Entidades de Base do DCE UFGD. 
 

Art. 39 Os trabalhos da Comissão Eleitoral estarão encerrados imediatamente após a 
apresentação da Ata da Eleição no Conselho de Entidades de Base (CEB). 
 

 

 

Dourados – MS, 30 de Outubro de 2019 
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Anexo 1 

ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA DO  
DIRETÓRIO CENTRAL DOS E DAS ESTUDANTES DA UFGD – MANDATO 2020 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE CHAPA PARA O DCE 

 

Nome da chapa: _________________________________________________ 

Integrantes da chapa: 

 

- Observações: Se houverem mais integrantes para as Diretorias descritas acima estes devem ser registrados 
conforme a ordem: 4º Diretor/a, 5º Diretor/a; se a capa propor a criação de outras Diretorias como prevê o 
Estatuto, estas deverão ser dispostas na tabela abaixo das descritas e seguindo a mesma ordem no que se 
refere à disposição de integrantes. 
- 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: 
eleicaosdceufg@gmail.com 

CARGO NOME Nº RGA 

Secretário (a) Geral    

Secretário (a) Geral   

1º Diretor/a de Administração   

2º Diretor/a de Administração   

3º Diretor/a de Administração   

1º Diretor/a de Comunicação   

2º Diretor/a de Comunicação   

3º Diretor/a de Comunicação   

1º Diretor/a de Permanência Estudantil   

2º Diretor/a de Permanência Estudantil   

3º Diretor/a de Permanência Estudantil   

1º Diretor/a Formação Política   

2º Diretor/a Formação Política   

3º Diretor/a Formação Política   

1º Diretor/a de Cultura e Integração   

2º Diretor/a de Cultura e Integração   

3º Diretor/a de Cultura e Integração   
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ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA DO 
DIRETÓRIO CENTRAL DOS E DAS ESTUDANTES DA UFGD 

MANDATO 2020 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 01 

 

A Comissão Eleitoral das Eleições para a Diretoria do Diretório 

Central dos Estudantes – UFGD 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 um) Maria Quitéria Deferida 

 02 (chapa dois) Contra-atacar Deferida 

 

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

eleicoesdceufgd@gmail.com 

 

Atenciosamente,  

 

COMISSÃO ELEITORAL 

 

 

 

 

 

Dourados - MS, 07 de novembro de 2019. 
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ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA DO 
DIRETÓRIO CENTRAL DOS E DAS ESTUDANTES DA UFGD 

MANDATO 2020 
 

RESOLUÇÃO Nº 02 

 

A Comissão Eleitoral da Eleição para a Diretoria do Diretório 

Central dos Estudantes – UFGD 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 (Chapa UM) Maria Quitéria Deferida 

02 (Chapa DOIS) Contra-atacar Deferida 

 

Atenciosamente,  

 

COMISSÃO ELEITORAL 

 

 

 

 

 

Dourados - MS, 8 de novembro de 2019. 



 

 

ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA 

DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS E DAS ESTUDANTES DA UFGD – MANDATO 2020 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE CHAPA PARA O DCE 

 

Nome da chapa: Maria Quitéria 

 

Integrantes da chapa: 

CARGO NOME Nº RGA 

Secretário (a) Geral Viviana de Souza Gomes 2018062498643 

Secretário (a) Geral Rubens Ramão Apolinário de Sousa 20180624112404 

1º Diretor/a de Administração Pedro Ernesto Braun do Prado 20180628116876 

2º Diretor/a de Administração Thiago Dias da Silva 20190611163871 

3º Diretor/a de Administração Kaminne Rocha Troleiz 20180735143101 

1º Diretor/a de Comunicação José Renato Ferreira Ronca 20180712145361 

2º Diretor/a de Comunicação Pedro Caio Estriotto 20170650125562 

3º Diretor/a de Comunicação Anderson Vieira Barrios 20180612144121 

1º Diretor/a de Permanência Estudantil Estefani Tayara Barce dos Santos 20170735128212 

2º Diretor/a de Permanência Estudantil Nataly Pereira Bonoto 20160617105312 

3º Diretor/a de Permanência Estudantil Walker Augusto Farias Camargo 20180617140541 

1º Diretor/a Formação Política Bruno Alfonso Benedetti 20160628103802 

2º Diretor/a Formação Política Juliano dos Santos Lemos 20190724169221 

3º Diretor/a Formação Política Thiago Jorge Anez Domingos 20180660150181 

1º Diretor/a de Cultura e Integração Alessandra Eri Wakate  20160628109532 

2º Diretor/a de Cultura e Integração Felipe Bruno da Silva Santos 2019061159312 

3º Diretor/a de Cultura e Integração Lucas Carvalho Vital 20170628127872 

1º Diretor/a de Relações Institucionais Thiago da Silva Trindade 2014061346382 

2º Diretor/a de Relações Institucionais Ramom Alexandre Lopes da Silva 20160621108742 

3º Diretor/a de Relações Institucionais Cleberton Sanches Coutinho 2015062715534 

1º Diretor/a de Esportes Paulo Henrique Morais 20180612140782 

2º Diretor/a de Esportes Leonardo Dias Decian 2016062197712 

3º Diretor/a de Esportes Marselly Kaandra Ferreira Amoura 20170613115572 

1º Diretor/a de Eventos Mirian Ferreira Além Vicente 20190618L171385 

2º Diretor/a de Eventos Tayná Ferreira dos Santos 20160611102492 

3º Diretor/a de Eventos Alice Rodrigues de Souza 2015061372942 

1º Diretor/a de Assuntos Indígenas Macleison Vera 20180624109353 

2º Diretor/a de Assuntos Indígenas Ana Lucia Rossate 20160645102562 

3º Diretor/a de Assuntos Indígenas Luan Iturve Rodrigues 20180742138821 

 



CHAPA MARIA QUITÉRIA 
 
———————————————— 
 
LEMA: DE ACADÊMICOS E PARA OS ACADÊMICOS DA UFGD 
 
MISSÃO:  Colocar os interesses dos acadêmicos em primeiro lugar, sempre! 
 
———————————————— 
 
MOTIVAÇÃO DO NOME 
 
Maria Quitéria de Jesus foi a primeira mulher brasileira a participar de uma unidade 
militar nacional, que serviu como voluntária nas tropas armadas pela independência 
do Brasil. Após ter seu desejo de alistamento para serviço junto às tropas que 
lutariam contra Portugal negado por seu pai, Maria Quitéria fugiu, cortou os cabelos, 
se vestiu como homem e, sob o codinome de Soldado Medeiros, lutou junto aos 
demais, sendo, após a descoberta de seu disfarce, efetivada como membro da 
tropa, passando a ter um saiote em seu uniforme, graças a suas exemplares 
habilidades e disciplina. Algum tempo depois da independência, foi condecorada por 
D. Pedro I com a Imperial Ordem do Cruzeiro, grau cavaleiro. 
 
Maria Quitéria mostra para nós a importância de lutar pelo que cremos e fazer o 
possível para a defesa de nossos valores, ainda que o autoritarismo tente nos deter. 
Ademais, temos em Maria Quitéria uma mulher guerreira e que após muito esforço 
teve seu trabalho reconhecido, história parecida com a de muitas das discentes da 
UFGD, que lutam no cotidiano pela sua formação. Contudo, se nem todas foram 
agraciadas com o reconhecimento, a chapa que homenageia a heroína da 
independência buscará não só dá-las voz e representatividade, mas também 
demonstrar a gratidão que por vezes falta no espaço acadêmico. 
 
———————————————— 
 
PRINCÍPIOS, VALORES E PROPOSTAS 
 
Temos na nossa chapa o princípio da liberdade como centro da nossa ideia de 
gestão e, portanto, como algo a ser respeitado por todos no contexto acadêmico. 
Cremos na coexistência de todos os saberes e correntes de pensamento, para que 
haja sempre o debate e a formação crítica do indivíduo. Queremos um pluralismo na 
prática, não só no discurso. Algumas das pautas da nossa chapa são: 
 
- Garantir padrão de qualidade na gestão universitária; 
- Cobrar maior engajamento com a formação acadêmica por parte da universidade; 
- Exigir da universidade a garantia efetiva da integridade mental e física dos 
acadêmicos; 
- Cobrar soluções para as demandas que envolvam acadêmicos em relação a 
pedidos protocolados nas coordenações de cursos e/ou direções de faculdades que 
se arrastam causando aos acadêmicos insegurança pela demora na decisão 
pleiteada; 
- Combate ao assédio sexual e/ou moral na comunidade acadêmica; 



- Lutar por melhoras na segurança do campus (iluminação, monitoramento e maior 
circulação pelos blocos dos agentes de segurança); 
- Urbanizar os espaços dos blocos do campus e entre eles; 
- Reestruturar e reformar de forma completa as instalações do DCE para que se 
garanta o uso do espaço para o fim ao qual se propõe um diretório; 
- Legalizar juridicamente o DCE para fins de captação de recursos, firmar 
convênios, solicitar emendas parlamentares, etc; 
- Regularizar a cedência da atual sede do DCE por meio da firmação de um contrato 
com a UFGD; 
- Elaborar estudos técnicos para instalação de um hotel de trânsito para estada dos 
acadêmicos; 
- Solicitar uma área, em comodato, junto à Reitoria da UFGD para a futura sede do 
DCE e Centros Acadêmicos; 
- Solicitar a criação de uma quadra poliesportiva próxima ao CDR para a prática 
esportiva dos acadêmicos dos blocos próximos; 
- Implantar um serviço de xerox para acadêmicos regulares; 
- Criar uma comissão de fiscalização e avaliação das ferramentas de ensino, tais 
como livros e materiais de laboratório; 
- Cobrar a manutenção da qualidade do Restaurante Universitário e participar da 
promoção de melhoras na estrutura; 
- Buscar melhorias no transporte universitário, incluindo reforma dos pontos de 
ônibus da linha L12 - Cidade Universitária; 
- Elaborar estudos técnicos para a instalação de abrigo nos pontos de ônibus da 
linha L12, nos moldes do projeto da Prefeitura de Cuiabá/MT, em parceria público-
privada; 
- Cobrar explicações da Reitoria da UFGD sobre as obras paradas e quais medidas 
estão sendo tomadas para suas retomadas; 
- Buscar o efetivo apoio institucional aos bolsistas e ampliar a oferta de bolsas; 
- Cobrar da Reitoria da UFGD um boletim bimestral de atividades da gestão e 
aplicação dos recursos, com transparência; 
- Solicitar a melhoria da internet da UFGD em quaisquer pontos das duas unidades, 
por meio da instalação de mais roteadores. 
- Elaborar estudos para a criação e implantação de um jornal do DCE para 
divulgação das atividades do DCE, CA's, Atléticas e com participação dos 
acadêmicos. Informação de acadêmico para acadêmico; 
- Firmar parceria entre o DCE-UFGD e o Núcleo de Atividades Indígenas (NAIN); 
- Organizar e/ou apoiar eventos culturais de realização pelos próprios acadêmicos 
indígenas; 
- Garantir que o indígena seja porta voz de si mesmo. 
  
Além disso, a chapa propõe a organização de novos eventos, esporádicos ou 
periódicos, tais como: 
 
- Cursos de prevenção de acidentes e primeiros socorros; 
- Criação do “Dia DCE - Dia da Cultura Estudantil”, com concursos e apresentações 
artísticas, tais como concertos musicais, competição nas áreas de fotografia, poesia, 
pintura e outras artes; 
- Incentivo e criação de curso sobre orçamento e gestão pública, para que cada 
acadêmico seja um fiscal e possa ter condições de exercer sua cidadania, 
defendendo a Universidade Pública, no que tange sua autonomia de gestão 



financeira; 
- Realização de um evento desportivo denominado “Olimpíada Acadêmica” a cada 
dois anos. 
 
———————————————— 
 
DAS DIRETORIAS CRIADAS: 
 
DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS: será a responsável por tratar de 
quaisquer assuntos que envolvam os discentes representados pelo DCE e o 
relacionamento deles com as instituições externas à universidade; 
 
DIRETORIA DE ESPORTES: será a responsável pelas realizações desportivas 
vinculadas à chapa, sejam elas independentes ou com eventuais parcerias com 
associações atléticas acadêmicas da UFGD; 
 
DIRETORIA DE EVENTOS: será a maior responsável pela organização dos eventos 
da diretoria, atuando em consonância com as deliberações das demais diretorias e 
buscando ações que sejam de benefício aos discentes, por meio do apoio a 
eventuais eventos cuja organização não seja vinculada ao DCE-UFGD;  
 
DIRETORIA DE ASSUNTOS INDÍGENAS: composta exclusivamente por 
acadêmicos indígenas da graduação, será a diretoria que representará diretamente 
a considerável porção indígena que forma o corpo discente da universidade, 
apresentando suas lutas, pautas, planos de ação, etc. Visando a garantia efetiva de 
dar voz aos indígenas nas discussões que os envolvam. 
 
———————————————— 
 
Por fim, a Chapa Maria Quitéria afirma seu compromisso inegociável com a 
democracia e a liberdade e afirma que lutará por uma universidade sem a 
institucionalização da política partidária, pois preza pela pluralidade de ideias, 
pluralidade essa que, inclusive, é notada nos seus próprios membros. 
Tendo a liberdade como premissa, a chapa repudia toda e qualquer manifestação 
de preconceito e discriminação e promoverá, dentro da universidade, o respeito à 
liberdade de consciência. 
A chapa, por fim, não terá vínculo político partidário. Quaisquer vinculações de seus 
membros representam uma visão pessoal, a qual qualquer acadêmico tem direito a 
ter, e não uma posição da Chapa Maria Quitéria, que há de tratar dos assuntos 
políticos, sim, mas sem amarras partidárias ou ideológicas invioláveis. 



Anexo 1 
ELEIÇÃOPARA A DIRETORIA DO  

DIRETÓRIO CENTRAL DOS E DAS ESTUDANTES DA UFGD – MANDATO 2020 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE CHAPA PARA O DCE 
 

Nome da chapa: _________________________________________________ 
 
Integrantes da chapa  
 
 

CARGO NOME Nº RGA 
Secretário (a) Geral KARINE YUMI MAEDA 20180618L130673 
Secretário (a) Geral TAINAN FABBRI SCALCO 20190628166041 
1º Diretor/a de Administração SERGIO FELIPE BARBAO 

BRAGA 
20170616120452 

2º Diretor/a de Administração ANA ELISA ROLA RODRIGUES 20170617132812 
3º Diretor/a de Administração JULIA MEDEIROS PEREIRA 2017061696393 
4º Diretor/a de Administração JONAS DA SILVA MELO 20170629127702 
1º Diretor/a de Comunicação MARIA AUGUSTA HADDAD 

BENUNCIO 
20180735124033 

2º Diretor/a de Comunicação TAWANA MIRELLE 
GONCALVES DE OLIVEIRA 

20180616153751 

3º Diretor/a de Comunicação GUILHERME MOREIRA 
ROMERA DA SILVA 

20170617119792 

1º Diretor/a de Permanência Estudantil ALINE CONCEIÇÃO BRUM 
GOMES 

20170720L119212 

2º Diretor/a de Permanência Estudantil RAYNNE SERAFIM BEZERRA 20160644105602 
3º Diretor/a de Permanência Estudantil RAYSSA PEDROSO DA SILVA 20180742149671 
4º Diretor/a de Permanência Estudantil DALICE RUI FURINI 20170643127172 
5º Diretor/a de Permanência Estudantil LUCAS HENRIQUE DOS 

SANTOS SILVA 
20170628132062 

1º Diretor/a Formação Política VICTORIA SOUZA ALVES 20180742147721 
2º Diretor/a Formação Política CAROLINE DE ALEXANDRE 

ROSA 
20180628144771 

3º Diretor/a Formação Política FELIPE ADRIANO DA COSTA 20190618165701 
1º Diretor/a de Cultura e Integração ELIAS ALVES DE SOUZA 20180742138081 
2º Diretor/a de Cultura e Integração YASMIM KAROLINA DA SILVA 

NANTES 
20190742163711 

3º Diretor/a de Cultura e Integração ADEMAR ABOLIS DA SILVA 
AMORIM 

20170617134442 

4º Diretor/a de Cultura e Integração RICKYMIAS DOS REIS 
QUEIROZ 

20180742148581 

5º Diretor/a de Cultura e Integração FERNANDA FERREIRA 
RODRIGUES ROSA 

20180617131872 

   
   
   
   



   
   
   
 

Observações: Se houverem mais integrantes para as Diretorias descritas acima estes devem ser             
registrados conforme a ordem: 4º Diretor/a, 5º Diretor/a; se a capa propor a criação de outras Diretorias                 
como prevê o Estatuto, estas deverão ser dispostas na tabela abaixo das descritas e seguindo a mesma                 
ordem no que se refere à disposição de integrantes. 

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:eleicaosdceufg@gmail.com 



Chapa Contra-Atacar DCE UFGD 2020  

 

Apresentação 

 

Com a ascensão da direita tanto na esfera do governo quanto nos discursos do dia               

a dia, construir e fortalecer as lutas sociais torna-se crucial. Os ataques que atingem              

preferencialmente os grupos de mulheres, LGBTQIA+, negros, povos originários e          

indígenas… expõem e reforçam o racismo, o patriarcado, a xenofobia e etc, que             

encontram-se enraizados na estrutura social brasileira. Além dos desmontes do          

governo Bolsonaro (PSL/NOVO), que ultraja direitos sociais, civis e até mesmo           

individuais, com base nos discursos sobre a “moralidade e os bons costumes”,            

aliados as fake news que contribuíram para o crescimento da política do ódio, que              

almeja o autoritarismo, a milícia e a ditadura. Compreendemos que é imprescindível            

Contra-Atacar. 

 

“Não passa disso, não me engana 
Que eu sou Sulamericano de Feira de Santana 

Avisa o americano 
Eu não acredito no Obama 
Revolucionário, Guevara 

Conhece a liberdade sem olhar no dicionário 
Sem olhar no dicionário, ele conhece a liberdade 
Vamos que vamos, vou traçando vários planos 

Vou seguir cantarolando pra poder contra-atacar” 
 

A inspiração do nome da chapa surge a partir da música Sulamericano da banda              

soteropolitana BaianaSystem. Os ataques dos governos liberais (incluindo o         

governo Bolsonaro) se deram de forma baixa e desprezível, com o intuito de             

bombardear o psicológico dos e das militantes, que resultou na desmotivação e,            

consequentemente, na fragilização dos movimentos. Por isso, nos levantamos para          

Contra-Atacar. Assegurando os direitos dos e das estudantes e a defesa do ensino             

público, gratuito, plural, laico, de qualidade, popular e libertador. Estabelecendo          

ambientes democráticos e assegurando a continuação da existência desses         

ambientes. 



 

Que assim a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) possa cumprir com            

sua funções básicas de pesquisa, ensino e extensão, promovendo a cultura tanto            

científica/acadêmica quanto social, esportiva e política, dialogando com as demais          

entidades que compõem a nossa u niversidade e que, sobretudo, não deixe de lado             

seu caráter político, de universidade que deve ser do e para o povo e servir aos                

interesses dos e das trabalhadoras.  

 

Análise de conjuntura 

 

A situação que o sistema internacional se encontra é de uma onda de             

direcionamentos políticos baseados nas exclusões, preconceitos e ameaças à         

democracia e os direitos conquistados. O Brasil, e consequentemente, o Mato           

Grosso do Sul e a cidade de Dourados se encontram nesta mesma conjuntura. O              

que podemos observar na realidade da política nacional é um movimento articulado            

de repressão de direitos básicos e fundamentais. Todos os setores se encontram            

ameaçados diante deste governo. Com isso, estamos falando de saúde, questões           

ambientais, Direitos Humanos, arte e educação. 

 

A Universidade e a ciência passam por uma fase de descrédito e questionamentos             

desonestos a respeito de sua legitimidade e veracidade. O governo atual utiliza de             

mecanismos institucionais para promover tal estranhamento. É claro que o          

conhecimento é um inimigo perigoso para um sistema político que desconsidera           

e/ou inibe problemáticas vigentes diante da sociedade.  

 

É imprescindível que, diante destes momentos de crise da educação, a           

Universidade se fortaleça cada vez mais para produzir, resistir e, principalmente,           

possa avançar. É necessário que busquemos reafirmar nossa presença e função           

tanto na sociedade acadêmica quanto fora dela. Para isto, as entidades que            

compõem as faculdades, os Centros Acadêmicos, os projetos de pesquisa, ensino e            

extensão, o DCE, as Câmaras e Conselhos Superiores dentre outros, devem ser            



incentivados, fortalecidos, conscientes e ocupados por nós estudantes. Temos que          

ocupar e politizar os espaços para que sejam promotores dos nossos sonhos. 

 

UFGD sob intervenção 

 

No dia 11 de junho de 2019 a UFGD sofreu um ataque a sua autonomia quando o                 

Ministro da Educação nomeou uma reitoria interventora, desrespeitando o processo          

de consulta prévia e construção da lista tríplice realizada pela universidade. O            

Ministério da Educação (MEC) não respeitar a decisão feita por maioria dos            

discentes, docentes e técnicos é também não respeitar a liberdade de escolha            

desses sujeitos e o caminho que a comunidade acadêmica da UFGD pretende            

seguir com a instituição. 

 

Esta, porém, não é a única forma de retirar a autonomia universitária, o que inclui               

cortes de verbas, cortes de bolsas de mestrado e doutorado de agências que             

fomentam a pesquisa nacional e a não manutenção de alguns espaços de debate.             

Todos estes outros atos por meios institucionais também impossibilitam a autonomia           

universitária de acontecer. A chapa Contra-Atacar, enquanto coletivo de estudantes          

que apreciam e buscam a autonomia universitária, defende o direito de           

auto-organização dos estudantes e trabalhadores da UFGD, o direito de escolha e,            

mais ainda, o de que possamos decidir e construir nosso espaço todos os dias. 

 

“(...) uma sociedade que não se pretende pensante, nem tampouco           
crítica, gera uma universidade descomprometida com os problemas        
reais do povo. Por sua vez, esta universidade passa a cumprir outra            
função: a de contribuir para o “progresso” da sociedade em função           
da manutenção de suas injustiças, e não de sua superação.”          
(Movimento por uma Universidade Popular, cartilha Orientação à        
criação e funcionamentos de grupos estudantis de extensão        
universitária) 

É inegável que a universidade que temos hoje, cumprindo com o fim pelo qual foi               

criada, é respaldada nos moldes burgueses capitalista e, com isso, que seus            

respectivos interesses expressam-se nas ações diárias das mesmas. Nesse         

sentido, primordialmente no cenário atual, temos as variadas tentativas de suas           



consolidações, como as crescentes deformações mercantilistas e privatistas em         

curso, seja com o nome FUTURE-SE, os falsos valores da meritocracia, o            

empreendedorismo e demais verbetes da moda. No entanto, não podemos permitir           

que se apaguem e se cessem os conhecimentos e lutas democráticas, inclusivas,            

participativas, proativas, representativas, horizontais, dialogais e combativas       

conquistas que tivemos até aqui.  

Diante disso, que busquemos cada vez mais criar uma nova sociedade e frear os              

retrocessos sociais defendendo intransigentemente o caráter público, popular e         

autônomo da universidade: uma universidade de todos e de todas e para todos e              

todas, ou seja, através da integração efetiva entre ensino, pesquisa e extensão,            

como também que recuse uma formação produtora e reprodutora das ilhas de            

excelência, e que rompa os muros universitários, enciclopédicos e academicistas          

construindo, assim, uma unidade real. Sendo ela, pois, um instrumento de           

transformação da sociedade, e não só mais uma instituição reprodutora de suas            

mazelas. 

 

Grupos de Trabalho (GTs) 

 

“Educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa daqueles que sabem que             

pouco sabem, em diálogo com aqueles que, quase sempre, pensam que nada            

sabem, para que estes, transformando seu pensar que nada sabem em saber que             

pouco sabem, possam igualmente saber mais.” (Paulo Freire) 

 

Os Grupos de Trabalho devem seguir essas palavras do mestre Paulo Freire. A             

divisão de tarefas ocorre como estratégia de atuação, mas que não limita ou             

sobrecarrega as partes. Todos os membros da gestão trabalharão, em conjunto,           

pela construção do Movimento Estudantil (ME) e estarão a disposição dos e das             

estudantes da UFGD e de suas entidades representativas para mediar e defender            

nossos interesses. 

 

Seguem, portanto, os GTs e seus objetivos: 



 

Grupo de Trabalho de Administração: 

 

O GT de Administração se divide entre as áreas de Secretaria e Finanças. A              

administração irá trabalhar com a organização interna do DCE, garantindo que ele            

funcione através da participação horizontal e democrática de seus/suas integrantes.          

Serão propostas ações de captação de recursos, assim como a divulgação           

periódica de boletins e prestações de contas. Para além disso, uma das prioridades             

é seguir o estatuto aprovado este ano em Assembleia pelo DCE, zelar pela             

regularidade de respostas do email e pelas finanças pertencentes ao DCE. 

 

Grupo de Trabalho de Comunicação: 

 

O GT de Comunicação possui a função de diálogo interno do DCE e também com               

todos os acadêmicos da UFGD. Para que continuemos construindo um DCE de            

diálogo e que seja o mais horizontal possível, vamos trabalhar a comunicação com             

a base, os Centros Acadêmicos, e também agitar nossas redes para estar presente             

na vida de todos e todas as estudantes. Queremos que todos/as sejam parte efetiva              

e decisória dos processos e atividades que forem construídas, por isso a            

importância de articular, junto às entidades de base, os informes do ME. Além disso,              

outra tarefa considerada prioridade é a de incluir a UFGD no cenário nacional de              

lutas e mobilizações, sendo também uma propulsora do ME em outros espaços,            

como escolas, universidades e cursos diversos. 

 

Grupo de Trabalho de Permanência Estudantil: 

 

Fornecerá respaldo aos estudantes para garantir a permanência na universidade,          

bem como promover ações que visem a democratização do acesso,          

compreendendo que acesso e permanência são bandeiras de responsabilidade         

social do DCE que devemos defender a todo momento. Temos o compromisso de             

reivindicar junto à Reitoria e a Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis            

(PROAE) a garantia dos direitos de permanência através das políticas de           



assistência estudantil, priorizando ações e projetos que visem melhores condições          

financeiras, de saúde mental e física, de transporte, alimentação e em todos os             

âmbitos possíveis para o bem viver dos e das estudantes. 

Permaneceremos! 

Grupo de Trabalho de Formação Política: 

  

Será um espaço de debate coletivo, com o objetivo de construir um ME forte, amplo,               

combativo e unido frente aos desafios impostos pela sociedade capitalista e pelo            

governo Bolsonaro, que é inimigo da educação e dos estudantes e trabalhadores.            

Com este GT pretendemos construir espaços para pensarmos qual universidade          

queremos, que seja autônomo e com nossas bases (os CAs), com poder de             

mobilização para alcançar suas próprias conquistas. Em suma, um espaço para           

novos lutadores e lutadoras sociais que almejam uma educação emancipadora e           

popular.  

 

 

Grupo de Trabalho de Cultura e Integração: 

 

Será para realizar e apoiar projetos que visem a interação entre todos e todas as               

universitárias. Este eixo será responsável por incentivar atividades dentro do espaço           

da universidade, inclusive no espaço do DCE, aberto a todos e todas, com             

temáticas culturais, artísticas e esportivas e que, através de ações como festivais,            

performances e campeonatos as experiências na universidade se tornem mais          

inclusivas e prazerosas a fim de que o contato com a diversidade de saberes nos               

estimule a desfrutar da consciência de coletividade dentro do espaço universitário. A            

integração entre os cursos e suas entidades representativas será incentivada para           

que “universidade” seja uma prática, não somente um título institucional. 
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ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA DO 

DIRETÓRIO CENTRAL DOS E DAS ESTUDANTES DA UFGD 

MANDATO 2020 

RESOLUÇÃO Nº 03 

A Comissão Eleitoral da Eleição para a Diretoria do 

Diretório Central dos Estudantes – UFGD vem por 

meio desta divulgar as regras e orientações para o 

debate entre as chapas candidatas, conforme o Art. 

14 do Regimento Eleitoral 

1. Disposições Gerais: 

Visto que o processo eleitoral envolve a condição de duas Chapas, o debate se dará 

entre a Comissão, a Chapa UM - Maria Quitéria, Chapa DOIS – Contra-atacar e os/as 

estudantes presentes. 

 

2. Da realização do debate. 

O Debate Eleitoral ocorrerá em duas datas: 

 13 de novembro de 2019, quarta-feira, 17:00 no Centro de Convivência – 

Unidade 2; 

 18 de novembro de 2019, segunda-feira, 17:00 na FADIRI. 

A comissão zelará para que os debates se desenvolvam em até 1 hora de duração. Em 

caso de alterações, a comunidade acadêmica será informada previamente. 

 

3. Das regras do debate 

O Debate será organizado em 4 blocos. Serão um bloco de considerações iniciais, dois 

blocos de discussão, e um bloco de considerações finais. 

I) No primeiro bloco as chapas terão 5 minutos para realizar suas considerações 

iniciais. As chapas poderão indicar até três integrantes para utilizar da palavra 

durante este tempo. 

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 as chapas deverão apresentar 

suas propostas.  A Comissão sorteará 5 temas para cada chapa, dos 16 temas 
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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 as chapas poderão apresentar seus nomes para a 

Comissão. No momento da discussão serão sorteados, entre os interessados, 

até 3 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. As chapas terão até 5 minutos 

para discursar para os presentes. As chapas deverão indicar até 2 pessoas para 

utilizar da palavra durante este tempo. 

 

4. Temas para o sorteio 

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

Carteirinha estudantil 

Mobilidade/Transporte 

Assistência estudantil 

Transparência 

Orçamento 

Representação nos Conselhos Superiores da UFGD 

Centro de Educação Infantil/Brinquedoteca 

Recepção aos/as calouros e calouras 2020 

Segurança no campus 

Integração de estudantes 
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Mobilidade internacional 

Ensino/Pesquisa/Extensão 

Hospital Universitário 

Bibliotecas (Central, FADIRI e HU) 

CEB e CAs 

Intervenção do MEC na UFGD 

 

5. Respeito às regras e ao tempo 

A Comissão Eleitoral faz um apelo às chapas 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 Eleitoral: 

eleicoesdceufgd@gmail.com 

 

Atenciosamente,  

COMISSÃO ELEITORAL 

Dourados - MS, 11 de novembro de 2019. 

mailto:eleicoesdceufgd@gmail.com
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ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA DO 
DIRETÓRIO CENTRAL DOS E DAS ESTUDANTES DA UFGD 

MANDATO 2020 
 

RESOLUÇÃO Nº 04 
 

A Comissão Eleitoral da Eleição para a Diretoria do Diretório 
Central dos Estudantes – UFGD vem por meio desta alterar 
redação do Regimento Eleitoral 2020. 

 
 
Art. 1 Diante da constatação de inconsistência de informação no Regimento Eleitoral, a 
Comissão Eleitoral altera o mesmo, que passa a vigorar com as seguintes alterações:  
 
I – o art. 17 passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 17 ................................ 

I. A votação será no dia 19/11/2019, 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; 

II. A votação se dará por voto presencial, direto, secreto e optativo; 
III. É vetado o voto por procuração” 

II – o art. 36 passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 36 ................................ 

Publicação do Regimento Eleitoral 31/10/2019 
Inscrição de Chapas  01/11/2019 à 06/11/2019  
Divulgação preliminar de chapas inscritas 
deferidas ou indeferidas  

Até as 10:00 h. do dia 07/11/2019  

Interposição de recurso sobre indeferimento de 
inscrição  

A partir das 12:00 h. do dia 07/11/2019 até as 
12:00 h. do dia 08/11/2019.  

Divulgação final das chapas inscritas  Até as 23:59 h. do dia 08/11/2019.  
Início da campanha eleitoral  A partir do dia 09/11/2019  
Data limite para entrega da prestação de contas 
da campanha  

18/11/2019  

Votação  19/11/2019 
Posse  26/11/2019 

” 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail da Comissão Eleitoral: 
eleicoesdceufgd@gmail.com 
 
Atenciosamente,  
 
COMISSÃO ELEITORAL 

 
 
 
 
 

Dourados - MS, 17 de novembro de 2019. 



 

ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA DO 

DIRETÓRIO CENTRAL DOS E DAS ESTUDANTES DA UFGD 

MANDATO 2020 

  

RESOLUÇÃO Nº 5 

  

A Comissão Eleitoral das Eleições para a Diretoria do         
Diretório Central dos Estudantes – UFGD vem por meio         
desta esclarecer e orientar a respeito de pedido de         
apuração de denúncia efetuada durante o primeiro debate        
entre as chapas candidatas a Diretoria do DCE - 2020. 

 

1. Da denúncia 

Durante debate entre as chapas no dia 13/11/2019, o acadêmico Rubens           
Ramão Apolinário de Sousa, integrante da Chapa 1 Maria Quitéria, apresentou à            
comissão eleitoral denúncia de assédio a uma componente da mesma chapa, a            
acadêmica Viviana de Souza Gomes que teria ocorrido nas dependências da           
Faculdade de Ciências Humanas da UFGD. Na denúncia o acadêmico cita que o             
fato teria sido empreendido por professores e, por um estudante, Bruno Alves, que             
segundo o denunciante, comporia a Chapa 2. O denunciante pediu que houvesse            
averiguação.  

2. Dos esclarecimentos e orientações 
- A Comissão Eleitoral, ainda no debate, informou ao reclamante que o           

acadêmico Bruno Alves não é componente da Chapa 2.  
- A Comissão Eleitoral entrou em contato com a estudante Viviana de           

Souza Gomes; ela esclareceu o ocorrido e desmentiu o tom da           
situação. A estudante negou qualquer denúncia sugerida por outrem         
em seu nome, e pediu sua própria exoneração da chapa, afirmando           
que não quer mais seu nome envolvido com a mesma.  

- Mesmo assim, a comissão orientou que caso necessário ela deve          
recorrer ao órgão mais apropriado, no caso, a Ouvidoria da          
Universidade Federal da Grande Dourados, considerando esta ser a         
medida mais prudente, pois, a Ouvidoria tem dentre suas atribuições          



 

investigar denúncias de assédio e violência e assim podem ser          
encaminhadas as devidas e necessárias responsabilizações.  

- A Comissão Eleitoral entrou em contato com representantes da         
Comissão Provisória de Gestão do DCE UFGD para que os mesmos           
possam auxiliar na orientação e acompanhamento dos trâmites da         
denúncia, se assim, a estudante citada desejar. 

 

3. Considerações finais 

A Comissão Eleitoral repudia de forma veemente práticas de assédio,          
perseguição ou violência durante o processo eleitoral a qualquer membro da           
comunidade acadêmica. Para além de constituir ações passíveis de         
responsabilização e punições, ressaltamos que tais práticas infringem o Estatuto do           
DCE UFGD e também o Regimento Eleitoral deste processo e, assim sendo,            
orienta-se às chapas candidatas que contribuam para a conscientização sobre o           
tema e mantenham-se vigilantes para evitar que tais práticas sejam reproduzidas           
em suas campanhas. 

Por fim, relembramos que no último período o DCE UFGD e outros             
movimentos organizaram na universidade a Campanha Contra o Assédio, cujo mote           
principal era conscientizar, criar redes de apoio e fortalecer os mecanismos de            
denúncias desta violência. Nesse sentido, destacamos a importância de toda a           
comunidade universitária da UFGD em posicionar e agir para que possamos           
construir um ambiente universitário saudável, livre de opressões e violências.  

  

Atenciosamente,  

COMISSÃO ELEITORAL 

  

  

  

  

Dourados - MS, 18 de novembro de 2019. 
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ELEIÇÃO DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS E DAS ESTUDANTES DA UFGD 

GESTÃO 2020 

CHAPA CONTRA-ATACAR 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAMPANHA 

1. QUADRO DE DOAÇÕES 

 

2. QUADRO DE GASTOS 

DESCRIÇÃO VALOR REFERÊNCIA 

BALÕES METALIZADOS (1º DEBATE) R$ 50,00 Página 3 
ABRAÇADEIRAS R$ 18,00 Página 4 
BALÕES METALIZADOS (2º DEBATE) R$ 50,00 Página 5 
IMPRESSÕES COLORIDAS R$ 54,00 Página 6 
FAIXA 300X80CM R$ 110,00 Página 7 
ADESIVOS E BANNERS R$ 735,00 Página 8 
CARTAZES A3 R$ 120,00 Página 9 
PATROCINÍO NO FACEBOOK R$ 27,98 Página 10 
ADESIVOS R$ 375,00 Página 11 

NOME CPF QUANTIA 

CLAUDIA GONÇALVES 172.062.888-20 R$ 100,00 
EDIR NEVES 506.580.261-00 R$ 50,00 
MAGDA OLIVEIRA 390.694.351-87 R$ 50,00 
MILENNE BIASOTTO 938.393.751-34 R$ 50,00 
AMILTON LUIZ NOVAES 867.411.791-00 R$ 50,00 
CÉLIA REGINA DELACIO FERNANDES 112.025.698-46 R$ 50,00 
LOSANDRO TEDESCHI 559.001.780-72 R$ 50,00 
MÁRCIO ROGÉRIO SILVA 310.471.158-59 R$ 50,00 
MARCELO MATIAS 015.389.991-37 R$ 50,00 
ROZANA MARQUES 367.580.941-20 R$ 50,00 
LIVIA GUSSONI BASILE 214.588.218-97 R$ 50,00 
ETIENNE BIASOTTO 889.768.231-68 R$ 50,00 
CARLA CRISTINA 256.008.908-42 R$ 50,00 
MÁRCIO EDUARDO DE BARROS 187.590.818-80 R$ 50,00 
ALFA OUMAR DIALLO 736.934.800-87 R$ 50,00 
TIAGO RESENDE BOTELHO 957.564.931-15 R$ 100,00 
KELLCIA REZENDE SOUZA   017.570.341-88 R$ 50,00 
HERMETO MACÁRIO AMIN 
PASCHOALICK 

309.346.948-18 R$ 50,00 

WILLIAM RENZO CORTEZ 010.400.679-05 R$ 10,00 
CARLA CALARGE 964.513.001-87 R$ 50,00 
CÁSSIO KNAPP 010.387.860-29 R$ 50,00 
VERÔNICA GRONAU LUZ 329.954.738-05 R$ 40,00 
ANA PAULA DOSSI 280.449.980-10 R$ 50,00 
FABIANO COELHO 337.706.448-67 R$ 50,00 
MARISA DE FATIMA LOMBA 475.872.021-53 R$ 50,00 
MARCÍLIO RODRIGUES 067.936.896-57 R$ 50,00 
JOSUÉ RAIZER 692.356.359-34 R$ 50,00 
SIDNEI AZEVEDO DE SOUZA 404.755.221-68 R$ 50,00 
MARIA ALICE DE MIRANDA ARANDA    421.005.321-53 R$ 30,00 
GERSON BESSA GIBELLI  093.543.388-01 R$ 40,00 
JONAS DA SILVA MELO 060.384.161-96 R$ 20,00 



2 
 

 

3. RELATÓRIO FINAL 

TOTAL DE ENTRADA R$ 1540,00 
TOTAL DE SAÍDA R$ 1539,98 
SALDO R$ 0,02 
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4. COMPROVANTES 
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ELEIÇÕES DCE UFGD 2019 

RESOLUÇÃO Nº 06 

 

 

A Comissão Eleitoral da Eleição para a Diretoria do 

Diretório Central dos Estudantes – UFGD vem por meio 

desta divulgar a escala de trabalho, bem como as 

disposições e instruções para o dia de votação. 

 

1. Escala de trabalho – Mesários 

Bloco Período Responsável 

Bloco A 08:30 - 12:30 Lauanne de Oliveira  e Renata 
Bernardo  

Bloco A 12:30 - 17:30 Maurissandro Duarte 

Bloco A 18:00 - 21:30 João Victor Hermes e Ariadne 
Yukari  

Bloco B 08:30 - 12:30 Hemylly Karla e Anderson  

Bloco B 12:30 - 17:30 Julio Cesar Santos  

Bloco B 18:00 - 21:30 Alana 

Bloco C 08:30 - 12:30 Muriel Siqueira e Maurissandro 
Duarte 

Bloco C 12:30 - 17:30 Lauanne de Oliveira e Hemylly 
Karla 

Bloco C 18:00 - 21:30 Dionanthan Oliveira e Jeison 
Almeida 

Bloco D 08:30 - 12:30 Arthur Zimmer e Vivian Cassia  

Bloco D 12:30 - 17:30 Ariadne Yukari  

FACALE 08:30 - 12:30 Lucas Paniagua 

FACALE 12:30 - 17:30 Eduarda Matoso 
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FACALE 18:00 - 21:30 Valmor Júnior e Muriel Siqueira 

FADIR 18:30 - 21:30 José Mateus Oviedo e Carlos 
Gonzaga 

H.U 08:30 - 12:30 Barbara Battisttoti 

H.U 12:30 - 17:30 Valmor Júnior  

 

 

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 16 do Regimento Eleitoral, podem votar nas eleições para a 

Diretoria do DCE-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 17 do Regimento Eleitoral, a votação se dará por voto presencial, 

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

d) Conforme a 7º resolução, referente ao Regimento Eleitoral: 

-  A mesa receptora será formada por, pelo menos, um mesário/a designado/a 

previamente pela Comissão Eleitoral; 

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

candidatas; 

-  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 pela comissão eleitoral) 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 20 do Regimento Eleitoral:  

- Instantes antes do início da votação os/as mesários/as deverão abrir as urnas 
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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, ao total a votação na Urna da Fadir deverá durar 4 

hora, no bloco D 8h e nos demais locais 12 horas; 

-    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. 

f) Conforme o artigo 21 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 22 do Regimento Eleitoral, 

a) Denúncias relacionadas à propaganda eleitoral proibida, descumprindo as 

determinações do Regimento Eleitoral, 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 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; 
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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 Eleitoral: 

eleicoesdceufgd@gmail.com 

 

Atenciosamente,  

 

COMISSÃO ELEITORAL 

 

Dourados - MS, 18 de novembro de 2019. 
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ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA DO 
DIRETÓRIO CENTRAL DOS E DAS ESTUDANTES DA UFGD 

MANDATO 2020 
 

RESOLUÇÃO Nº 07 
 

A Comissão Eleitoral da Eleição para a Diretoria do Diretório 
Central dos Estudantes – UFGD vem por meio desta alterar 
redação do Regimento Eleitoral 2020. 

 
 
Art. 1 Diante da necessidade de ajustes em relação ao horário de atendimento no Bloco D, 
ajustes de horário entre os mesários e formato da célula, a Comissão Eleitoral altera 
Regimento Eleitoral, que passa a vigorar com as seguintes alterações:  
 
I – o art. 18 passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 18 ................................ 
Local Horário para votação Estudantes votantes por 

cursos 

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 18:00 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 Medicina. 

V - HU 09:00 h. às 18:00 h. Medicina, Nutrição e 
Psicologia 

VI – Bloco A 09:00 h. às 21:00 h. Ciências Sociais, Geografia, 
História, Psicologia, 
Educação Física e 
Pedagogia. 

VII – FADIR 18:30 h. às 21:30 h. Direito e Relações 
Internacionais 

” 
 
II – o art. 19 passa a ter a seguinte redação:  

“ Art. 19 ................................ 
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A. A mesa receptora será formada por, pelo menos, um/uma mesário/a designado/a 
previamente pela Comissão Eleitoral;  
B. Os/as mesários/as não podem ser integrantes de nenhuma das chapas 
candidatas; 
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 conferência destes junto às listas de votação e disponibilizando a cédula 
(devidamente rubricada) para o voto; 
H. Os/as mesários elaborarão a Ata da Urna registrando sua abertura, 
fechamento, ocorrências durante o processo, número de votantes e comparecimento.” 

 
III – o art. 21 passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 21 ................................ 
 
A. A cédula eleitoral será confeccionada pela Comissão Eleitoral; 
B. Constará na cédula o número e nome de todas as Chapas para Diretoria do DCE-
UFGD que estiverem aptas para a votação; 
C. As chapas receberão números conforme sua ordem de inscrição; 
D. Em caso de chapa única no processo eleitoral deverá conter na cédula o nome da 
chapa seguido das opções sim e não para a escolha do (a) eleitor (a); 
E. A cédula eleitoral deverá conter em seu verso, no ato da votação, a rubrica dos 
responsáveis nas urnas em uma das seguintes condições, sob pena de ser invalidada: 

1. Rubrica de um/a integrante da Comissão Eleitoral e rubrica de um/a dos/as 
mesários/as; 
2. Rubrica de dois/duas mesários/as; 
3 Rubrica de um/a integrante da Comissão Eleitoral e rubrica de dois/duas 
mesários/as.” 

 
Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail da Comissão Eleitoral: 
eleicoesdceufgd@gmail.com 
 
Atenciosamente,  
 
COMISSÃO ELEITORAL 

 
 
 
 
 

Dourados - MS, 18 de novembro de 2019. 
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ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA DO 
DIRETÓRIO CENTRAL DOS E DAS ESTUDANTES DA UFGD 

MANDATO 2020 
 

RESOLUÇÃO Nº 08 
 

A Comissão Eleitoral da Eleição para a Diretoria do Diretório 
Central dos Estudantes – UFGD vem por meio desta 
publicizar a retificação da Ficha de Inscrição da Chapa 1 
“Maria Quitéria”. 

 
 
Art. 1 O pedido formal de desligamento da Chapa 1 “Maria Quitéria” da acadêmica Viviana 
de Souza Gomes, inscrita como Secretária Geral, gerou a necessidade de preencher o 
cargo vago. Por isso a Chapa 1 “Maria Quitéria” precisou se reorganizar entre os membros 
já inscritos para o preenchimento do cargo. 
 
Art. 2 A Ficha de Inscrição retificada da Chapa 1 “Maria Quitéria” segue em Anexo. 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail da Comissão Eleitoral: 
eleicoesdceufgd@gmail.com 
 
Atenciosamente,  
 
COMISSÃO ELEITORAL 

 
 
 
 
 

Dourados - MS, 18 de novembro de 2019. 
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Anexo 1 

ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA DO  

DIRETÓRIO CENTRAL DOS E DAS ESTUDANTES DA UFGD – MANDATO 2020 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE CHAPA PARA O DCE 

Nome da chapa: Maria Quitéria 

Integrantes da chapa  

 

CARGO NOME Nº RGA 

Secretário (a) Geral  Mirian Ferreira Além Vicente 20190618L171385 

Secretário (a) Geral Rubens Ramão Apolinário de Sousa 20180624112404 

1º Diretor/a de Administração Pedro Ernesto Braun do Prado 20180628116876 

2º Diretor/a de Administração Thiago Dias da Silva 20190611163871 

3º Diretor/a de Administração Kaminne Rocha Troleiz 20180735143101 

1º Diretor/a de Comunicação José Renato Ferreira Ronca 20180712145361 

2º Diretor/a de Comunicação Pedro Caio Estriotto 20170650125562 

3º Diretor/a de Comunicação Anderson Vieira Barrios 20180612144121 

1º Diretor/a de Permanência 

Estudantil 

Estefani Tayara Barce dos Santos 20170735128212 

2º Diretor/a de Permanência 

Estudantil 

Nataly Pereira Bonoto 20160617105312 

3º Diretor/a de Permanência 

Estudantil 

Walker Augusto Farias Camargo 20180617140541 

1º Diretor/a Formação Política Bruno Alfonso Benedetti 20160628103802 

2º Diretor/a Formação Política Juliano dos Santos Lemos 20190724169221 

3º Diretor/a Formação Política Thiago Jorge Anez Domingos 20180660150181 

1º Diretor/a de Cultura e Integração Alessandra Eri Wakate 20160628109532 

2º Diretor/a de Cultura e Integração Felipe Bruno da Silva Santos 2019061159312 

3º Diretor/a de Cultura e Integração Lucas Carvalho Vital 20170628127872 

1º Diretor/a de Relações 

Institucionais 

Thiago da Silva Trindade 

 

2014061346382 

2º Diretor/a de Relações 

Institucionais 

Ramom Alexandre Lopes da Silva 

 

20160621108742 

3º Diretor/a de Relações 

Institucionais 

Cleberton Sanches Coutinho 2015062715534 

1º Diretor/a de Esportes e Eventos Paulo Henrique Morais 20180612140782 

2º Diretor/a de Esportes e Eventos Leonardo Dias Decian 2016062197712 
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3º Diretor/a de Esportes e Eventos Marselly Kaandra Ferreira Amoura 20170613115572 

4º Diretor/a de Esportes e Eventos Tayná Ferreira dos Santos 20160611102492 

5º Diretor/a de Esportes e Eventos Alice Rodrigues de Souza 2015061372942 

1º Diretor/a de Assuntos Indígenas Macleison Vera 20180624109353 

2º Diretor/a de Assuntos Indígenas Ana Lucia Rossate 20160645102562 

3º Diretor/a de Assuntos Indígenas Luan Iturve Rodrigues 20180742138821 

 

Observações: Se houverem mais integrantes para as Diretorias descritas acima estes devem ser registrados 

conforme a ordem: 4º Diretor/a, 5º Diretor/a; se a capa propor a criação de outras Diretorias como prevê o 

Estatuto, estas deverão ser dispostas na tabela abaixo das descritas e seguindo a mesma ordem no que se refere 

à disposição de integrantes. 

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: 

eleicaosdceufg@gmail.com 
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ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA DO 
DIRETÓRIO CENTRAL DOS E DAS ESTUDANTES DA UFGD 

MANDATO 2020 
 

RESOLUÇÃO Nº 09 
 

 
A Comissão Eleitoral da Eleição para a Diretoria do Diretório 
Central dos Estudantes – UFGD vem por meio desta 
publicizar a apuração dos votos da eleição 

 
 
Art. 1 A apuração foi realizada na Faculdade de Direito e Relações Internacionais (FADIRI-
UFGD) a partir das 22:30 h. e com a presença de fiscais das duas chapas concorrentes. 
 
Art. 2 As atas das urnas foram lidas, as urnas foram abertas uma a uma, tendo sido 
conferidas as listas de assinaturas dos eleitores. 
 
Art. 3 Após a contagem dos votos se obteve o seguinte resultado:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 4 Considerando-se os votos válidos (excluídos os brancos e nulos) a Chapa 1 – Maria 
Quitéria obteve 26,69% dos votos e a Chapa 2 – Contra Atacar obteve 73,30% dos votos, 
sendo assim, foi declarada eleita às 00:15 h a Chapa 2 – Contra Atacar. 
 
Art. 5 A Comissão deverá elaborar em breve a Ata da Eleição que será divulgada e a posse 
da chapa eleita acorrerá em reunião do CEB prevista para o dia 26/11. 
 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail da Comissão Eleitoral: 
eleicoesdceufgd@gmail.com 
 
 
Atenciosamente,  
 
COMISSÃO ELEITORAL 

 
 

Dourados - MS, 20 de novembro de 2019. 
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ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA DO 
DIRETÓRIO CENTRAL DOS E DAS ESTUDANTES DA UFGD 

MANDATO 2020 
 

RESOLUÇÃO Nº 10 
 

A Comissão Eleitoral da Eleição para a Diretoria do 
Diretório Central dos Estudantes – UFGD vem por meio 
desta publicizar a denúncia realizada pela Chapa 1 “Maria 
Quitéria” e as respectivas decisões sobre ela. 

 
 
Art. 1 Após apuração de denúncia realizada, foi constatado o não cumprimento do Capítulo 
IV, Art. 13, Item F do Regimento Eleitoral por parte da Chapa 2 – Contra Atacar. Fica 
estabelecida a punição no valor de dez por cento do teto de gastos da campanha eleitoral, a 
serem entregues na reunião do Conselho de Entidades de Bases do Diretório Central dos e 
das Estudantes da UFGD, antes da posse; 
 
Art. 2 A comissão teve conhecimento de que materiais da Chapa 1 também continuam 
expostos pela universidade (outdoor), sendo assim, a Chapa 1 também deve, igualmente, 
entregar este valor até a data referendada, como explicita o artigo 1º desta resolução ; 
 
Art. 3 O não cumprimento desta resolução acarreta a inelegibilidade de todos os membros 
da Chapa 1 e da Chapa 2 – Maria Quitéria e Contra Atacar, respectivamente, na eleição 
para o mandado de 2021. 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato através do e-mail da Comissão Eleitoral: 
eleicoesdceufgd@gmail.com 
 
Atenciosamente,  
 
COMISSÃO ELEITORAL 

 
 
 
 
 

Dourados - MS, 18 de novembro de 2019. 
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ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS 
E DAS ESTUDANTES DA UFGD PARA O MANDATO 2020 

 
COMISSÃO ELEITORAL 

ATA DA ELEIÇÃO 

 

Aos dias dezenove de novembro do ano de dois mil e dezenove foi realizada a 

eleição para a Diretoria do DCE UFGD. No processo eleitoral foram registradas as 

candidaturas de duas chapas, por ordem de inscrição, a Chapa 1 “Maria Quitéria” e a 

Chapa 2 “Contra Atacar”. As urnas foram abertas para a votação a partir das 09h00 

na Unidade 2 da UFGD e a partir das 18h30 na Fadir. Não foi registrada nenhuma 

ocorrência de situação incomum durante o processo de votação. Após o fechamento 

das urnas da Unidade 2, por volta das 21:30 h., a Comissão Eleitoral se dirigiu com 

as mesmas e acompanhada de fiscais das chapas candidatas até a FADIRI-UFGD 

para o fechamento da última urna e logo se deu o início da apuração. A apuração foi 

aberta ao público e fiscalizada pelas duas chapas, se deu por urnas, uma a uma, 

através da abertura dos lacres, da leitura das atas de urna e contagem das cédulas, 

sendo que registra-se o seguinte: Urna do Hospital Universitário (onde poderiam 

votar estudantes da Medicina, Nutrição e Psicologia) compareceram: 60 votantes 

segundo a lista de assinaturas, haviam 60 cédulas na urna, destas, foram 21 votos 

para Chapa 1 e 39 votos para a Chapa 2. Urna Bloco D (onde poderiam votar 

estudantes da FAEN): compareceram 201 votantes segundo a lista de assinaturas, 

haviam 202 cédulas na urna, destas, foram 44 votos para Chapa 1, 157 votos para a 

Chapa 2 e 01 voto anulado. Urna Bloco A (onde poderiam votar estudantes da FCH 

e da FAED): compareceram 297 votantes segundo a lista de assinaturas, haviam 296 

cédulas na urna, destas, foram 44 votos para Chapa 1, 248 votos para a Chapa 2 e 

04 votos anulados, a diferença de uma cédula para com a contagem da lista de 

assinaturas foi considerada irrelevante, segundo as regras do Regimento Eleitoral, e 

supõe-se pela conferência da lista de votantes/assinaturas que um estudante deixou 

de depositar a cédula na urna. Urna Bloco B (onde poderiam votar estudantes da 

FACE e FCBA): compareceram 158 votantes segundo a lista de assinaturas, haviam 

158 cédulas na urna, destas, foram 29 votos para Chapa 1 e 129 votos para a Chapa 

2. Urna Bloco C (onde poderiam votar estudantes da FCS e FACET): compareceram 
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248 votantes segundo a lista de assinaturas, haviam 248 cédulas na urna, destas, 

foram 57 votos para Chapa 1, 289 votos para a Chapa 2 e 02 votos anulados. Urna 

FACALE (onde poderiam votar estudantes da FACALE, FCA e FAIND): 

compareceram: 300 votantes segundo a lista de assinaturas, haviam 300 cédulas na 

urna, destas, foram 158 votos para Chapa 1 e 142 votos para a Chapa 2. Urna FADIRI 

(onde poderiam votar estudantes da FADIRI): compareceram: 101 votantes segundo 

a lista de assinaturas, haviam 101 cédulas na urna, destas, foram 09 votos para Chapa 

1, 90 votos para a Chapa 2 e 02 votos anulados. Ao total compareceram 1.365 

votantes, sendo que destes, foram 362 votos para a Chapa 1, 994 votos foram para a 

Chapa 2 e 09 votos foram anulados. Considerando apenas os votos válidos, ou seja, 

sem os votos nulos, a Chapa 1 – Maria Quitéria, recebeu 26,69% dos votos e a Chapa 

2 – Contra Atacar recebeu 73,30% dos votos. Sendo assim, é declarada eleita para a 

Diretoria do DCE UFGD a Chapa 2 – Contra Atacar. A posse da chapa eleita se dará 

em reunião do Conselho de Entidades de Base no dia 28 de novembro com local e 

horário a ser divulgado por convocação. Registra-se que a Comissão Eleitoral recebeu 

a Prestação de Contas das duas chapas conforme as exigências do Regimento 

Eleitoral e as aprovou. Registra-se ainda, que a Comissão Eleitoral custeou as 

despesas da eleição com recursos do caixa do DCE e que os gastos serão 

apresentados em prestação de contas da entidade. Por fim, os trabalhos da Comissão 

Eleitoral se encerram após a apresentação desta ata na posse da chapa eleita. Não 

havendo mais nada a tratar e nem a relatar, eu, Anderson Aparecido Santos da Silva, 

secretário da Comissão Eleitoral, lavro esta ata que será assinada por mim e pela 

presidenta da Comissão e deverá ser anexada à ata da Reunião de Posse. 

 

______________________________________ 
Anderson Aparecido Santos da Silva – Secretário da Comissão Eleitoral 

 
 
 
______________________________________ 
Eduarda Matoso Silva – Presidenta da Comissão Eleitoral 

 

 

Dourados – MS, 28 de novembro de 2019 


