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Edital Eleitoral 001/2019 do Diretório Acadêmico do Bacharelado 
Interdisciplinar de Ciências e Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da 

Natureza da Universidade Federal do Sul da Bahia 
 
 

Das Disposições Gerais 
 

Art. 1 – A eleição para o Diretório Acadêmico do Bacharelado Interdisciplinar de 
Ciências e Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da Natureza será realizada 
no dia 26 de julho de 2019, das 10h:00min às 22h:00min, no Campus Paulo 
Freire da Universidade Federal do Sul da Bahia, através do link gerado no 
SIGAA. 
Art. 2 – A participação da eleição para o Diretório Acadêmico dar-se-á por meio 
da inscrição de CHAPAS, que atendem as especificações do Art. 45° do atual 
Estatuto do Diretório Acadêmico. 
Art. 3 – Poderão se candidatar à CHAPA os alunos regularmente matriculados 
nos cursos de graduação do Bacharelado e licenciatura Interdisciplinar de 
Ciências. 
Art. 4 – O voto é individual, secreto, universal e facultativo. 
Paragrafo. Único – Poderão votar alunos regularmente matriculados nos cursos 
de graduação do Bacharelado e licenciatura Interdisciplinar de Ciências por 
meio virtual. 
Art. 5 – A CHAPA eleita será a que obtiver a maior quantidade de votos, 
excluindo-se os votos brancos e nulos. 
§ 1° – No caso de empate entre duas CHAPAS, serão convocadas novas 
eleições. 
 
 

Do Registro das Chapas 
 
Art. 8 – A CHAPA deverá preencher a Ficha de Inscrição com o número de 
matrícula, cargo e o nome do candidato que será disponibilizada na secretaria 
acadêmica. 
§ 1° - As inscrições serão realizadas até 22/07/2019. 
Art. 9 – As fichas de inscrição das CHAPAS deverão conter os seguintes 
cargos com os respectivos candidatos e a cada cargo: 
I – Presidente 
II – Vice-Presidente; 
III – Secretário; 
IV –Diretoria Geral; 
V – Diretoria de Divulgação; 
VI – Diretoria de Relações; 
 
§ 1° - No ato da inscrição as CHAPAS deverão indicar um nome para 
identificação da CHAPA. No caso de cadastro com o mesmo nome, a primeira 
CHAPA que indicou o nome continuará com ele e a outra deverá indicar outro 
nome. 
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§ 2° – Não serão aceitas CHAPAS que não contenham os cargos obrigatórios. 
Art. 10 – Ao preencher a ficha de inscrição, os integrantes da CHAPA estão 
autorizando o uso de seu nome para uso da Comissão Eleitoral, para fins de 
divulgação e de uso nas eleições; 
Art. 11 – A Comissão Eleitoral divulgará o deferimento da inscrição com no 
máximo de 03 dias úteis após a inscrição da CHAPA ou candidato ao Conselho 
Fiscal. Será divulgada o nome da CHAPA, dos seus integrantes. 
Art.12 – Caso alguma inscrição de CHAPA, seja indeferida, a Comissão 
Eleitoral deverá divulgar por escrito, a sua decisão, a qualquer membro da 
CHAPA ou candidato. 
Art. 13 – Se até o final das inscrições não haver CHAPAS aptas à eleição, será 
estendida o prazo da inscrição em três dias de forma extraordinária. 

 
 
 

Da Propaganda Eleitoral 
 

Art. 14 – A campanha eleitoral (custos, divulgação) de cada CHAPA será única 
e exclusivamente responsabilidade de cada CHAPA. 
Art. 15 – A Comissão Eleitoral realizará a divulgação das datas da eleição, da 
divulgação do local de votação e do resultado. 
Art. 16 – A campanha eleitoral da CHAPA envolvendo panfletos, jornais e 
outros impressos deverão ser editados sobre a responsabilidade da CHAPA e 
não necessitam de autorização da Comissão Eleitoral. 

 
 

Da Votação 
 

Art. 17 – A votação será realizada através do link gerado pelo SIGAA e enviado 
ao e-mail dos estudantes regularmente matriculados no Bacharelado e 
licenciatura Interdisciplinar de Ciências.  Os estudantes deverão acessar o link 
utilizando login e senha pessoal, o mesmo utilizado para acessar o SIGAA. 
Art. 18 – A ordem das CHAPAS é definida pela ordem de inscrição. 
Art. 19 – A eleição será por sistema virtual. 
Art. 20 – Somente poderão votar estudantes matriculados regularmente nos 
cursos de graduação do Bacharelado e licenciatura Interdisciplinar de Ciências 
de acordo com lista fornecida pelas Coordenadorias de Curso. 
Art. 21 – Não poderão ser nomeados para componentes das mesas receptoras 
membros de qualquer CHAPA. 
 

Da Apuração 
 

Art. 22 – A apuração ira ser realizada pelo próprio SIGAA.  
Art. 23 – Assim que o SIGAA concluir a apuração, a comissão eleitoral ira 
divulgar o resultado através dos meios cabíveis; 
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Da Fiscalização das Eleições 

 
Art. 27 – Cada CHAPA poderá indicar um fiscal para acompanhar reuniões da 
Comissão Eleitoral a apuração votos. 
§ 1° A indicação da participação dos candidatos no processo de fiscalização 
deve ser encaminhada para a Comissão Eleitoral até 3 dias úteis antes das 
eleições. 
Art. 28 – A fiscalização das eleições se dará pelos fiscais indicados pela 
CHAPA e pelos candidatos que se tornaram fiscais. 
 

 
 

Disposições Finais 
 

Art. 29 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 
Art. 30 – Quaisquer estudantes regularmente matriculados Bacharelado e 
licenciatura Interdisciplinar de Ciências poderão impetrar recurso contra o 
presente edital, enviando para a Comissão eleitoral por escrito o motivo da 
discordância com o conteúdo, no prazo de 3 dias úteis após a divulgação do 
presente edital. A Comissão deverá julgar o caso em prazo igual. 
Art. 31- A posse se dará no dia 1 de agosto de 2019. 
Art. 32 – As decisões desta Comissão cabem recurso à Assembleia Geral dos 

Estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em 17 de junho de 2019 pela Comissão Eleitoral 
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FICHAS DE INSCRIÇÃO 

 

Nome da chapa: 

 

Gy      Cargo: 

           Número de Matricula: 

           Nome: 

Foto 

 

           Cargo: 

           Número de Matricula: 

                          Nome 

Foto 

 

          Cargo: 

           Número de Matricula: 

           Nome: 

Foto 

 

           Cargo: 

           Número de Matricula: 

           Nome: 
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Foto 

 

 

 

 

                 Cargo: 

                 Número de Matricula: 

]                 Nome: 

 

Foto 

 

                  Cargo: 

                  Número de Matricula: 

                  Nome: 

 

Foto 


