
EDITAL PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES
DISCENTES JUNTO AOS COLEGIADOS DE

CURSOS LICENCIATURA E BACHARELADO EM
EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL

DOS VALES DOS JEQUITINHONHA E MUCURI.

As Coordenações  dos  cursos  de  Educação  Física  tornam
público  que estão abertas na secretaria do DEFI no período
de 04 a 11 de dezembro as inscrições para o preenchimento
de 03 vagas de representação discente nos  colegiados dos
cursos  de  Bacharelado  e  03  vagas  na  Licenciatura  com
titular e suplentes. O mandato é de 01 ano permitida uma
reeleição conforme regimento da UFVJM para composição
de representação discente junto aos  colegiados. 

I – DA ELEIÇÃO

1.Só poderão exercer as funções de representação estudantil
os alunos integrantes do corpo discente da UFVJM,estando
estes  regularmente matriculados  do 2º ao 7º período em
curso  de  graduação  do  DEFI  e  não  afastados  de
Diamantina,  por  um período  superior  a  sessenta  dias  no
semestre, de acordo com o Art 14. paragrafo I do regimento
da UFVJM sendo que a perda da condição prevista neste
item  implicará  na  extinção  automática  do  mandato.A
CHAPA discente(titular e suplente) que se ausentar por três
reuniões consecutivas ou seis reuniões intercaladas por ano
perderá o mandato e uma nova chapa discente deverá ser
eleita por seus pares.

2) As eleições serão realizadas no dia 14 de Dezembro no



horário de 14:00 ás 21:00 horas na sala da secretaria  do
DEFI prédio Educação Física.

II DAS CANDIDATURAS E INSCRIÇÕES DE CHAPAS

1.As  candidaturas  deverão  ser  efetivadas  de  forma
independente em forma de chapa contendo  o nome do três
titulares e os três suplentes.
2. A inscrição deve:
2.1 Conter os dados (nome completo, número de matricula)
dos  membros  titulares  e  suplentes,  e  deverá  ser  feita
presencialmente na secretaria do DEFI.

III – DAS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO ELEITORAL

1.Esta  Comissão  Eleitoral  é  constituída  pelos
coordenadores dos cursos de Educação Física da UFVJM,e
um técnico Administrativo do DEFI.

2. Compete  á Comissão Eleitoral
a) conduzir os trabalhos de votação,apuração e divulgação
do resultado das eleições.

IV -DOS VOTANTES

A-  Terão  direito  a  votar  na  eleição  todos  os  discentes
matriculados  regularmente  nos  cursos  de  graduação  e
licenciatura em Educação Física da UFVJM.

B-  Os  votantes  deverão  votar  somente  nas  chapas
representativas do seu curso.



V – DA CAMPANHA

As chapas (candidaturas) terão liberdade de promover suas
campanhas  preservando  o  pleno  funcionamento  das
atividades de ensino no DEFI.

VI – DA NATUREZA DO VOTO

1. O eleitor escolherá dentre todas as chapas inscritas uma
delas  sendo que a  mais  votada  representará  o segmento
discente junto aos órgãos colegiados .
2. O voto é facultativo e secreto.
3. O sigilo do voto será assegurado mediante as seguintes
providências:
a) As cédulas  usadas serão de cor diferentes e elaboradas
pela Comissão Eleitoral  rubricadas uma a uma.
b.  As  cédulas  serão  depositadas  em  urnas  separadas
-Bacharelado e Licenciatura.

VII -DA APURAÇÃO

1. A apuração será realizada imediatamente após o término
da votação na sala de Reuniões de Curso.

2. Serão consideradas vencedoras as chapas  mais votadas
no segmento discente bacharelado e licenciatura

3. Em caso de empate  será considerada eleita a chapa cuja
a soma das idades dos titulares e suplentes for maior.

4. O resultado do processo eleitoral será homologado pela



Comissão   que  deverá  encaminhar  aos  respectivos
colegiados os nomes dos eleitos .
6.  Os  casos  omissos  no  presente  Edital  serão  analisados
pela Comissão eleitoral.

VIII- DO CRONOGRAMA DA ELEIÇÃO

1.Divulgação do Edital 04/12/2015
2.Inscrição de Chapas de 04/12 a 11/12 – 2015
3. Eleição 14/12/2015 horário de 14:00 ás 21:00 horas sala
da Coordenação de Cursos.
4. Apuração 14/12/2015  Após ás 21:00 horas
5. Divulgação de resultado dia 15/12/2015

Coordenações de Curso de Bacharelado e Licenciatura em
Educação Física/UFVJM

Dezembro de 2015
Comissão Eleitoral.


