
EDITAL 001/2016

Edital de Convocação para Eleição da
 Diretoria Executiva do Diretório Acadêmico dos Cursos de Educação Física da

 Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

Art.1º O presente Edital estabelece as diretrizes da eleição para diretoria do DA/EFi, para o
mandato 2016-2017.

Art. 2º  Fica constituída a Comissão Eleitoral para o edital 001/2015, após divulgação do edital
para os estudantes dos Cursos de Educação Física da UFVJM com a atribuição de receber,
homologar as inscrições de chapas, convocar mesários e conduzir todo o processo eleitoral.

§ 1º A Comissão Eleitoral tem a seguinte composição: 

1. Presidente – Nome - Curso – Matrícula;

2. Vice-presidente -  Nome - Curso – Matrícula;

3. Secretário -  Nome - Curso – Matrícula;

§ 2º Aqueles que forem integrantes da Comissão Eleitoral não poderão concorrer nas eleições.
A chapa que inscrever como candidato algum estudante que participa da Comissão Eleitoral
não será homologada.

Art.  3º  Fica  estabelecido  o  seguinte  cronograma para  o  processo  eleitoral  de  que  trata  o
presente Edital de Convocação:

 I. No  dia  10  de  maio  de  2016,  serão  recebidas  as  inscrições  de  chapas  via  email:
educativamenteufvjm@gmail.com até às 23 horas e 59 minutos.

 II. Até  o  dia  11  de  maio  de  2016,  às  14h  (quatorze  horas),  serão  divulgados,  pela
Comissão Eleitoral, os resultados quanto à homologação das inscrições de chapas;

 III. Até o dia 11 de maio de 2016, às 19h (dezenove horas), serão recebidos por qualquer
membro  da  Comissão  Eleitoral,  os  recursos  por  escrito,  quanto  ao  resultado  da
homologação das inscrições de chapas;

 IV. Até o dia 12 de maio de 2016, às 21h (vinte e uma horas), serão julgados e divulgados,
pela Comissão Eleitoral, os recursos eventualmente interpostos quanto à homologação
das inscrições de chapas;

 V. No período de 13 de maio de 2016 à  16 de maio de 2016,  ocorrerá  a  campanha
eleitoral;

 VI. No dia 17 de maio de 2015, serão recebidas as inscrições de fiscais das chapas via
email: educativamenteufvjm@gmail.com até às 23 horas e 59 minutos.

 VII.No dia 18 de maio de 2016, de 14h00min às 21h00min será realizada a eleição na sala
do Diretório Acadêmico dos Cursos de Educação Física, localizado na sala de número
112, no primeiro andar do prédio de Educação Física, Campus JK/Diamantina.
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 VIII.No dia 18 de maio de 2016, ao término da votação no mesmo local, será realizado o
escrutínio dos votos para a Diretoria Executiva do DA/Efi e transmitidos para comissão
eleitoral pelo e-mail  educativamenteufvjm@gmail.com;

 IX. No dia  18  de  maio  de  2016,  até  às  23h  (vinte  e  três  horas),  será  divulgado  pela
Comissão Eleitoral, o resultado da eleição;

 X. Até o dia 19 de maio de 2016, às 19h (dezenove horas), serão recebidos por  qualquer
membro da Comissão Eleitoral, os recursos por escrito, quanto ao resultado da eleição;

 XI. Até o dia 20 de maio de 2016, às 21h (vinte e uma horas), serão julgados e divulgados,
pela Comissão Eleitoral, os recursos eventualmente interpostos quanto ao resultado da
eleição e a proclamação do resultado da eleição;

 XII. Até  o  dia  23  de  maio  de  2016,  até  às  22h  (vinte  e  duas  horas),  o  Conselho
Representativo dará posse aos eleitos;

Art.4º  Os estudantes de Graduação da UFVJM regulamente matriculados no período letivo
2016/1 que desejarem concorrer deverão se organizar em chapas para a Diretoria Executiva do
DA/EFi.

§  1º  No  ato  de  inscrição  das  chapas,  deverão  ser  enviados  para  o  e-mail
educativamenteufvjm@gmail.com:

ι. Ficha  de  Inscrição  da  chapa,  contendo  nome  da  chapa,  nomes  dos  membros  e
respectivos cargos na diretoria executiva, digitalizada.

Art. 7º As chapas para a Diretoria Executiva do DCE/UFVM deverão obedecer à seguinte forma
em sua estrutura de composição, conforme estatuto do DCE/UFVJM: 

1. Presidente;

2. Vice-presidente;

3. 1º  Tesoureiro;

4. 2º  Tesoureiro;

5. 1º  Secretário;

6. 2º  Secretário

7. Diretor de Eventos Científicos e Esportivos;

8. Diretor de Estágio e Profissionalização;

9. Diretor de Marketing;
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§ 1º As chapas deverão ser compostas por 9 (nove) candidatos, sendo que todos os cargos
previstos devem ser preenchidos. 

§  2º  Não  serão  homologadas  inscrições  de  chapas  incompletas,  que  não  observarem  a
estrutura de composição para a Diretoria Executiva do DCE/UFVJM e nem serão admitidas
alterações posteriores.

§ 3º Cada chapa poderá indicar até 02 fiscais para cada seção eleitoral.

Art. 8º É vedada a realização de campanha por pessoas estranhas à UFVJM, ou que com ela não
possuam vínculo no período letivo 2016/1. 

§ 1º É vedada a permanência dos materiais  de campanha nos locais da votação, sendo de
obrigatoriedade a retirada do material um dia antes da eleição. 

§ 2º Em caso de irregularidades na campanha eleitoral, julgadas pela Comissão Eleitoral, esta 

aplicará às chapas as seguintes penalidades:

i. Recolhimento do material de campanha;

ii. Advertência por escrito;

iii. Impugnação de membro da chapa;

iv. Cancelamento da homologação da chapa.

Art.  9º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, observado o Estatuto do
Diretório Central dos Estudantes da UFVJM e este Edital.

Art. 10º  Este edital entra em vigor na sua data de publicação.

Diamantina, 09 de Maio de 2016.

Presidente da Comissão Eleitoral
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