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Edital de eleição 001/2018 
 

Instruções específicas que regulamentam o processo eleitoral para representantes 

discentes do curso de Bacharelado em Educação Física junto a Câmara 

Departamental do Departamento de Educação Física-DEFI da Faculdade de Ciências 

Biológica e da Saúde/UFVJM - campus JK – Diamantina/MG. 

 
A Comissão Eleitoral do presente edital, no uso de suas atribuições legais e consoante 

com o que dispõe o Regimento Interno do Departamento do curso de Educação Física, 

convoca os discentes regularmente matriculados nos cursos de Bacharelado e 

Licenciatura em Educação Física para participarem do processo eleitoral para 

representantes discentes do curso de Bacharelado em Educação Física junto a 

Câmara Departamental, conforme estabelecido no Regimento Interno do Departamento 

de Educação Física, no seu Art.12,inciso V: 

Art.12. A Câmara Departamental, presidida pelo Chefe do Departamento, é 
constituída (...) §V por integrantes do corpo discente dos cursos de 
licenciatura e bacharelado em Educação Física, resguardando a participação 
mínima de um discente ( com um suplente) de cada curso, eleitos por seus 
pares, com mandato de um ano, permitindo a recondução, na proporção de 
15% da composição de Câmara Departamental. 

. 

1. DA FINALIDADE DA ELEIÇÃO 
 

1.1. Eleger 02 (duas) vagas para representantes discentes do Curso de Bacharelado em 

Educação Física sendo 02(dois) titulares e outros 02(dois) suplentes. 

 
               1.2   Esses representantes terão direito a voto na câmara departamental. 

 
2. DA COMISSÃO ELEITORAL 

 
2.1. A Comissão eleitoral para a elaboração deste edital foi instituída em 07 de dezembro 

de 2018, sendo constituída pelos membros do centro acadêmico. 

 
2.2. O presidente da Comissão Eleitoral é, igualmente, a presidente da mesa de votação. 

2.3. A Comissão Eleitoral será soberana na condução do processo eleitoral, na resolução 

dos casos omissos e no julgamento dos recursos impetrados. 

3. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO E DOS PRAZOS 

 
3.1. Podem ser inscritas chapas formadas por discentes dos respectivos cursos, esses 

estando devidamente matriculados e regulares com suas obrigações. 

 
3.2. As inscrições de candidatos serão efetuadas de forma online, pelo e-mail: 

educativamenteufvjm@gmail.com . no período 07 de janeiro a 11 de janeiro de 2019. 
 

3.3 - As inscrições serão homologadas no dia 11/01/2019, sendo dado o prazo de 24 horas 

para recurso. 
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3.4 - Além dos requisitos prescritos, os candidatos deverão apresentar, no ato da inscrição, a 

Ficha de Inscrição devidamente preenchida (Anexo I para o curso de bacharelado). 

 
3.5 - Em nenhuma hipótese haverá prorrogação do período de inscrição. 

 
3.7. Poderá qualquer eleitor ou candidato requerer, após a divulgação do deferimento ou 

indeferimento das candidaturas, no prazo de 01 (um) dia útil, a impugnação do registro, 

oferecendo provas à Comissão Eleitoral. 

 
3.8. Havendo impugnação, o candidato o qual teve sua inscrição impugnada terá o prazo de 

01(um) dia útil para manifestar-se, a partir da data de impugnação. 

 
3.9. A Comissão eleitoral divulgará o resultado do deferimento ou indeferimento e 

homologará do resultado das inscrições de candidatura. 

 
4. DA CAMPANHA ELEITORAL 

. 

4.1. É vedado durante a campanha eleitoral, sob qualquer pretexto: 

 
I - a afixação de cartazes e distribuição de textos contendo expressões, alusões, desenhos 

ou frases ofensivas à honra e/ou à dignidade pessoal ou funcional de qualquer membro da 

comunidade; 

II - a perturbação dos trabalhos didáticos, científicos e administrativos no campus; 

III - o comprometimento da estética e limpeza dos prédios, especialmente pichações; 

IV - a utilização, direta ou indireta, de recursos financeiros, materiais ou patrimoniais do 

DEFi//FCBS/ UFVJM para cobertura da campanha eleitoral, sob pena de cancelamento da 

inscrição da candidatura, ficando ressalvadas as promoções de iniciativa da Comissão 

Eleitoral, garantida a igualdade de oportunidade a todos os candidatos; 

V - a incitação de qualquer movimento que perturbe o desenvolvimento das atividades da 

Instituição, inclusive utilização dos momentos destinados à aprendizagem para campanhas 

eleitorais de forma não planejada e não autorizada pelo professor; 

VI - a participação de pessoas externas à comunidade acadêmica na campanha eleitoral, 

nas dependências do campus. 

4.3. As denúncias, devidamente fundamentadas, referentes a abusos perpetrados durante a 

campanha, serão apuradas pela Comissão Eleitoral. 

4.4. Verificada a procedência da denúncia, a Comissão Eleitoral poderá decidir pelo 

cancelamento da inscrição do candidato ou da chapa responsável pela infração, tomando, se 

necessário, outras medidas cabíveis. 

4.5. Da decisão da Comissão Eleitoral de cancelamento da inscrição de candidato, na 

hipótese contemplada no parágrafo anterior, caberá recurso, interposto em 24 (vinte e quatro) 

horas, a partir do recebimento da comunicação, a essa comissão, que, em reunião 

extraordinária, convocada pelo seu presidente, apreciará a questão no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

4.6. A campanha eleitoral poderá ser realizada a partir da homologação das candidaturas até 

o dia anterior ao da realização da eleição. 

 
5. DA VOTAÇÃO 

 
5.1 - A votação será realizada em uma única Seção Eleitoral, no Hall de entrada do 

Departamento de Educação Física, Prédio do DEFi, no Campus JK - Diamantina. 

5.2 - Haverá, na Seção Eleitoral, lista com os nomes dos eleitores, os quais deverão assiná- 

la em momento precedente ao voto. 

5.3 - A votação terá início às 16h (dezesseis horas) e será encerrada às 19h (dezenove 

horas) do dia 17 de janeiro de 2019. 



5.4 – Serão eleitores nesse processo: 

a) Todos os discentes regulares dos cursos de Bacharelado em Educação Física conforme 

Art.12,§V, do Regimento Interno do Departamento de Educação Física. 

5.5 - A votação será efetuada em cédulas previamente impressas, nas quais constarão os 

nomes dos candidatos a representantes discentes dos Curso de Bacharelado em Educação 

Física. 

5.6 - As cédulas serão confeccionadas e distribuídas pela Comissão Eleitoral. 

 
6. DA APURAÇÃO 

 
6.1- Resolvidas as impugnações, a Comissão Eleitoral iniciará a apuração imediatamente 

após o término da votação, no dia 17 de dezembro de 2019 às 19:15h. 

6.2 - A apuração será realizada na Sala do CA, no Prédio DEFi, no Campus JK - Diamantina. 

6.3) -Será considerada vencedora a chapa mais votada. 

6.4) Em caso de empate será considerada eleita a chapa cuja a soma das idades dos titulares 

e suplentes for maior. 

6.5) O resultado do processo eleitoral será homologado pela Comissão e está deverá 

encaminhar à chefia departamental os nomes dos eleitos. 

6.6 - O Resultado Final da Eleição será afixado no quadro de avisos do Departamento de 

Educação Física da UFVJM, campus JK, e também divulgado na página do Departamento 

Educação Física. 

 
7. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS 

 
7.1 - À medida que os votos forem sendo apurados, poderão os fiscais das chapas, assim 

como os candidatos, apresentarem impugnações orais que serão decididas de imediato pela 

Comissão. 

7.2 - A Comissão decidirá por maioria de votos as impugnações. 

7.3 - Em caso de empate, o Presidente da Comissão proferirá o voto de minerva. 

 
8. DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

8.1 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

8.2 - Havendo discordância quanto a quaisquer dos termos deste edital, os interessados 

deverão apresentar seus recursos, devidamente fundamentados e dirigidos ao Presidente da 

Comissão Eleitoral, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a publicação do presente edital. 

 
8.3 - A Comissão Eleitoral terá o mesmo prazo para se pronunciar a respeito dos recursos 

apresentados. 

 
8.4 – O presente Edital estará disponível na Secretaria do Centro Acadêmico- CA do Curso 

de Educação Física/ FCBS/UFVJM - Campus Diamantina, bem como na página do Curso 

e também no quadro de avisos do Departamento de Educação Física da UFVJM – Campus 

Diamantina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. DO CRONOGRAMA 

07/12/2018 Lançamento do Edital das Eleições.  



07/01 a 
11/01/2019 

Prazo para montagem das chapas e inscrições de 

candidatos. 

11/01/2019 Divulgação do deferimento ou indeferimento dos registros de 

candidaturas pela Comissão Eleitoral. 

14/01/2019 Prazo final para recurso referente ao deferimento ou 

indeferimento das inscrições. 

15/01/2019 Divulgação do resultado do julgamento dos recursos, caso 

haja. 

17/01/2019 Votação para de representantes discentes do Curso de 

Bacharelado e Licenciatura em Educação Física 

17/01/2019 Apuração 

18/01/2019 Divulgação dos resultados pela Comissão 

Eleitoral. 

21/01/2019 Prazo final para recurso referente ao resultado da 

eleição e julgamento pela Comissão Eleitoral. 

 
 
 

 
Diamantina, 07 de dezembro de 2018 

 
 
 

Presidente do Centro Acadêmico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ANEXO I______________________________________________________________________ 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
Titular 

Eu,  , número de matrícula 

  , Rg:  , na condição de candidato, à função de 

representante discente do curso de Bacharelado em Educação Física do Departamento de 

Educação Física/DEFI/FCBS/UFVJM, campus Diamantina, venho requerer a inscrição junto à 

Comissão Eleitoral para as eleições abertas, de acordo com o Edital Nº001/2018 de 07 de 

janeiro de 2019. Declaro estar ciente e de acordo com o Regulamento que rege as eleições e 

com o edital que estabelece as normas para o pleito. 

Diamantina, em  / /2019. 
 

Suplente 

 
Eu,  , número de matrícula 

  , Rg:  , na condição de candidato, à função de 

representante discente do curso de Bacharelado em Educação Física do Departamento de 

Educação Física/DEFI/FCBS/UFVJM, campus Diamantina, venho requerer a inscrição junto à 

Comissão Eleitoral para as eleições abertas, de acordo com o Edital Nº001/2018 de 07 de 

janeiro de 2019. Declaro estar ciente e de acordo com o Regulamento que rege as eleições e 

com o edital que estabelece as normas para o pleito. 

Diamantina, em / /2019. 


