
Edital de Eleição Para DCE-UEZO 2018/2019 
 
 
A Comissão Eleitoral vem, por meio deste, divulgar todo o Regulamento eleitoral para a eleição 
da Diretoria do Diretório Central Estudantil da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona 
Oeste - DCE-UEZO com mandato de 01 (um) ano, no período entre 2018/2019. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES DAS CHAPAS 
 
1.1 As inscrições devem ser efetuadas no período de 05 de novembro de 2018 às 00:01 

horas a 10 de novembro de 2018 às 23:59 horas.  
 

1.2 Os candidatos integrantes das chapas deverão preencher o “Requerimento de Inscrição” 
(Anexo II), anexando ele e os documentos nele solicitados nesse edital, não sendo 
aceitas inscrições ou complementação documental após o período estabelecido. 
 

1.3 O “Requerimento de Inscrição” (Anexo II) preenchido, juntamente com os demais 
documentos necessários à Inscrição deverão ser enviado para o seguinte e-mail da 
Comissão Eleitoral: comissaoeleitoral2018uezo@gmail.com 
 

1.4 A Inscrição se dará através dos seguintes documentos: Requerimento de Inscrição com 
nome de todos integrantes da Chapa, comprovante de matrícula e cópia do RG de todos 
integrantes da Chapa. 
 

1.5 TODOS OS ALUNOS DEVEM ESTAR COM MATRÍCULA ATIVA NO ATUAL 
PERIODO LETIVO, 2018.2 
 

1.6 Alunos ingressantes no período de 2018.2, não poderão ser membros de chapa 
 

1.7 Não será admitido, em hipótese alguma a participação de um candidato em mais de uma 
chapa. 

1.8 As inscrições deverão seguir o modelo que consta no Anexo II (Requerimento de 
Inscrição para Diretoria do DCE-UEZO).  
 

1.9 Recebidas às inscrições, a Comissão Eleitoral constatará o preenchimento ou não dos 
pré-requisitos que constam no Estatuto vigente, exigidos para candidatura, 
homologando ou não as inscrições, respondendo positiva ou negativamente o e-mail. 
 

1.1 Serão indeferidas as inscrições que, na chapa houver algum integrante que não atenda 
aos requisitos citados nesse edital. 
 

1.2 Findo o período de inscrições, a Comissão Eleitoral divulgará amplamente a lista das 
candidaturas deferidas, de acordo com as datas previstas. 
 

1.3 Eventuais impugnações deverão ser dirigidas à Comissão Eleitoral, por e-mail, no 
prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar da data da divulgação da lista de 
deferimentos, em Rede Social e no quadro de aviso do DCE. Devendo a Comissão 



Eleitoral proferir julgamento em igual período, deferindo ou indeferindo o pedido de 
impugnação.  

 
1.4 Cada chapa deve conter no mínimo 8 (OITO) integrantes. 

 
2. DA CAMPANHA ELEITORAL  
2.1 A campanha eleitoral deve ser feita no período de 12 de novembro de 2018 a 21 de  

novembro de 2018 (anexo I).  
 

2.2 Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar-se de cartazes ou faixas, sem 
danificar bens da Universidade.  
 

2.3 O uso da rede interna de informática da UEZO para campanha eleitoral está vetado.  
 

2.4 No dia da eleição , a campanha fica vetada. 
 

2.5 O candidato que for pego fazendo campanha no espaço não permitido sofrerá punição 
decidida pela Comissão Eleitoral. 
 

3. DAS ELEIÇÕES 
 

3.1 A eleição será realizada nos dias 26 de novembro de 2018 e no dia 27 de novembro de 
2018 entre 9 horas e 20 horas em local que deve ser divulgado pela Comissão Eleitoral 
até 3 dias antes das antes das eleições.  
 

3.2 As cédulas para a votação seguirão o modelo constante do Anexo III.  
 

3.3 Poderão votar os eleitores que constarem na lista de votação em poder dos mesários, 
sendo obrigatória a identificação com documento Oficial com foto.  
 

3.4 O voto será secreto, pessoal e intransferível.  
 

3.5 Cada chapa poderá indicar 01 (um) fiscal para a seção eleitoral, obrigatoriamente 
discente em situação regular na UEZO. 
 

4. DO DIREITO DE VOTO 
 

4.1 Terão direito a voto os discentes com matrícula ativa na UEZO. 
 

5. DA APURAÇÃO DOS VOTOS E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

5.1 A apuração dos votos ocorrerá nas dependências da UEZO, que deve ser divulgada pela 
Comissão Eleitoral até 24 (vinte e quatro)  horas antes do início da votação.  
 

5.2 A apuração deverá ser feita pela Comissão Eleitoral podendo conter apenas um 
integrante de cada chapa para fiscalizar.  
 



5.3 Eventuais impugnações do resultado da apuração deverão ser dirigidas por escrito à 
Comissão Eleitoral, na data estipulada no Anexo I e protocoladas na reitoria, devendo a 
Comissão Eleitoral julgá-las de acordo com o cronograma do Snexo I.  
 

5.4 Concluída a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento das impugnações, a 
Comissão Eleitoral deverá divulgar a ata circunstanciada da sessão de apuração dos 
votos, contendo os nomes dos eleitos, além do total dos votos, incluindo-se brancos e 
nulos.  
 

5.5 Será considerada eleita a chapa que obtiver o maior número de votos.  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

6. Os membros da Comissão Eleitoral são inelegíveis.  
 

6.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, através de publicação de 
Atos Normativos, numerados e com ampla divulgação em Rede Social e no quadro de 
avisos no 1º andar do Prédio II.  
 

6.1.1 A Comissão Eleitoral é soberana nas questões deste processo eleitoral.  
 
 
 
Rio de Janeiro, 30 de Outubro de 2018.  
 
 
 
 
 

Vinicius Tavares 
Presidente da Comissão Eleitoral  

 
 

Andressa Grigorio 
Vice-presidente da Comissão Eleitoral  

 
A DEFINIR 

Representante da UEE-RJ na Zona Oeste 

 
 

Pedro Henrique Britto 
Membro Titular da Comissão Eleitoral  



Anexo I – Cronograma das Eleições 
Data  Atividade  

05/11/2018 a 10/11/2018  Inscrições  
12/11/2018  Divulgação das inscrições deferidas  
13/11/2018  Prazo para submissão dos pedidos de 

impugnação  
12/11/2018 a 21/11/2018 Período de Campanha Eleitoral  
26/11/2018 a 27/11 Realização das eleições  
27/11/2018  Apuração do resultado  
27/11/2018  Divulgação do resultado em Rede Social  
28/11/2018  Pedido de impugnação do resultado  
30/11/2018  Divulgação do resultado final após pedido 

de impugnação  
  



Anexo II – Requerimento de Inscrição para Diretoria do DCE-UEZO 

Nome da chapa: 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
Coordenadoria Geral: Presidente: 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Coordenadoria Geral: Vice-presidente: 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Secretaria Geral: 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Coordenador (es) de Pesquisa e Extensão: 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Coordenador (es) de Graduação:  
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Coordenador (es) de Cultura e Eventos: 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Coordenador (es) de Finanças:  
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Coordenador (es) de Comunicação: 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 



 
ANEXO III 

 

Cópias do RG e Comprovante de Matrícula. 
 Sendo comprovante de matricula declaração da instituição ou carteirinha dentro 
do período de validade. 
 
E-mail: comissaoeleitoral2018uezo@gmail.com  



Anexo III – Modelo de cédula eleitoral 

 

 

Eleição de Diretoria do Diretório Central Estudantil 

da UEZO 

Cédula Eleitoral 

 

 

CHAPA 1: 

 

 

 

 

CHAPA 2: 

 

 

 

 

NULO:    

 

 


