
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES PARA A REPRESENTAÇÃO 

DISCENTE DOS CONSELHOS SUPERIORES E PARA A COMPOSIÇÃO DA 

COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO DIRETÓRIO CENTRAL ESTUDANTIL 

DA UNILAB 

 

A Comissão Eleitoral do DCE-UNILAB e da representação estudantil nos Conselhos 

Superiores, aprovada em reunião do CEB no dia 01 de setembro de 2017, no uso de 

suas atribuições, de acordo com o disposto no artigo 52º do Estatuto do DCE-UNILAB, 

convoca eleições para a composição da Coordenação Executiva o Diretório Central 

Estudantil da UNILAB e para a representação discente junto aos Conselhos Superiores, 

nos seguintes termos:  

 

CAPÍTULO I 

DAS DIRETRIZES GERAIS 

 

Art. 1º Estas normas orientam e regulamentam os procedimentos para a 

realização do processo eleitoral, no âmbito da UNILAB, que visa à representação dos 

discentes na composição da Coordenação Executiva do Diretório Central Estudantil da 

UNILAB- DCE-UNILAB e dos Conselhos Superiores, a saber: Conselho Superior 

Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Conselho de Curadores e 

Conselho Administrativo. 

 Parágrafo único. Ao candidatarem-se, as chapas aceitam tacitamente as normas 

do presente edital, podendo, caso contrário, sofrer sanções. 

Art. 2º As eleições para a Coordenação Executiva do DCE-UNILAB e para a 

representação discente nos Conselhos Superiores dar-se-ão por meio de chapas distintas, 

porém em turno único, dos campi do Ceará e da Bahia, sendo vedada a participação de 

candidatos em duas chapas.  

§ 1º Será eleita a chapa que obtiver o maior número de votos válidos para a 

diretoria do DCE e dos conselhos superiores.  

§ 2º É garantido ao eleitor o direito ao voto universal, facultativo e secreto.  

   

Art. 3º São eleitores, neste processo eleitoral, todos e todas os (as) estudantes da 

UNILAB regularmente matriculados nos cursos de graduação presencial. 

Art. 4º São elegíveis todos e todas os (as) estudantes regularmente matriculados nos 

cursos de graduação presencial da UNILAB, excetuando aqueles que, conforme artigo 

49º do Estatuto do DCE-UNILAB: 



 

I- Tenham perdido algum cargo letivo de representante discente anterior, em 

consequência de condenação por processo interno ou externo à 

Universidade; 

II- Tenham sido impedido devido ao não cumprimento das regras do Estatuto 

do DCE-UNILAB. 

Parágrafo único. Caso seja comprovada a infração a este artigo por meio de 

provas oriundas de denúncia formalizada e comprovada, poderá haver impugnação 

de candidatura do membro da chapa. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMISSÃO ELEITORAL 

 

Seção I 

Da Comissão Eleitoral Geral 

Art. 5º A Comissão Eleitoral Geral das eleições para a representação discente 

nos Conselhos Superiores e para a composição da Coordenação Executiva do DCE- 

UNILAB, com sede no Campus da Liberdade, é constituída por representantes da 

Comissão Eleitoral dos campi do Ceará e de Campus dos Malês, a saber: Jesualdo 

Nuelson Gomes da Costa (titular), matriculado no curso de Letras-Língua 

Portuguesa, sob o número  2014303144;  Solange Ribeiro da Silva (titular) 

matriculado no curso de curso de Bacharelado em Humanidades, sob o número 

2016106040; Maria Valdylene Jacó da Silva  (titular), matriculado no curso de 

História, sob número 2015304490; Francisco Werley Ferreira (titular), matriculado 

no curso de Engenharia de Energias, sob o número 2014104717; Camila Alves Rosa 

Santos (titular), matriculado no curso de Bacharelado em Humanidades - Malês, sob 

o número 2016210737; Baticã Braima Ença Mané (titular), matriculado no curso de 

Letras-Língua Portuguesa - Malês, sob o número de matrícula 2014108538 e Vanita 

Baldé (suplente), matriculado no curso de Letras-Língua Portuguesa - Malês, sob o 

número de matrícula 20144106678. 

Art. 6º Compete à Comissão Eleitoral: 

I- Elaborar Edital de eleição e submeter a aprovação do CEB; 

II- Coordenar e supervisionar o processo eleitoral; 

III- Receber e homologar as inscrições das chapas;  

IV- Estabelecer as datas e horários das votações; 

V- Decidir em primeira instância quanto aos recursos interpostos à execução 

do processo eleitoral; 

VI- Apresentar e encaminhar ao CEB os documentos relativos ao dossiê do 

processo eleitoral, bem como a ata de apuração final das eleições; 



VII- Divulgar os resultados gerais do pleito para a Comunidade Universitária; 

VIII- Adotar as demais providências necessárias à realização das eleições. 

 

 

 

Seção II 

Da Comissão Eleitoral 

 

Art. 7º Compete à Comissão Eleitoral: 

I- Inscrever ou, caso não haja demanda suficiente, indicar os mesários das 

seções eleitorais; 

II- Efetuar a lotação dos fiscais eleitorais e mesários em suas indicadas 

seções; 

III- Credenciar fiscais de votação e apuração; 

IV- Disponibilizar a lista de eleitores aos mesários, conforme as seções 

eleitorais dos cursos; 

V- Definir os locais das seções eleitorais, bem como estipular a quantidade 

destas; 

VI-  Realizar a apuração dos votos; 

VII- Deliberar, em primeira instância, sobre recursos interpostos, 

formalizados pelos interessados, à execução do processo eleitoral; 

VIII- Adotar, no âmbito de suas competências, as demais providências 

necessárias à realização do processo eleitoral. 

Parágrafo único.  Compete à Comissão Eleitoral do Campus do Malês enviar à 

Comissão Eleitoral, via e-mail, em formato PDF, todos os documentos relativos ao 

processo eleitoral em sua respectiva unidade acadêmica que tratem de decisões quanto a 

interposições de recursos, impugnação de candidatos, de fiscais ou de urnas, etc., bem 

como as atas de fechamento dos trabalhos nas urnas feitas pelos mesários e as atas feitas 

pelos escrutinadores oficiais após a apuração parcial. 

 

 

CAPÍTULO III 

Das inscrições e da composição das chapas 

 

 Art. 8º Poderão candidatar-se chapas para a Diretoria Executiva do DCE e aos 

conselhos superiores, durante o período de 00h:00min do dia 11de setembro de 2017 à 

23h:59min do dia 12 de setembro de 2017, em formato de chapas, todos os estudantes 

regularmente matriculados nos cursos de graduação presencial da UNILAB, desde que 

não estejam impedidos de acordo com os termos do Estatuto do DCE-UNILAB. 



 § 1º As inscrições serão online, pelo o e-mail da Comissão Eleitoral: 

comissaodceunilab@gmail.com  

 § 2º No ato de inscrição, deverão ser apresentados, além do formulário de 

inscrição coletivo da chapa (anexo I), fotocópias do documento de identificação de pelo 

menos 4 pessoas que serão responsáveis pela chapa, bem como declaração de matrícula 

referente ao ano letivo de cada membro da chapa, formulários de inscrição das chapas 

contendo todas cotas garantidas pelo estatuto do DCE UNILAB. 

§ 3º Em sua composição, as chapas deverão respeitar a paridade de gênero, de 

modo que tenham, no mínimo, 50% de mulheres. Desta percentagem, 25%, deverão ser 

nacionais e 25%, internacionais, no mínimo. 

§ 4º A composição das chapas deverá contemplar 20% de estudantes que se 

autodeclaram LGBT, no mínimo. 

§ 5º A Composição das chapas deverá contemplar 30% de estudantes 

internacionais, no mínimo. 

§ 6º Cada chapa, no ato de inscrição, poderá indicar até três fiscais, os quais 

deverão ser alunos da UNILAB. Caso haja fiscais que não estejam em composição de 

chapa, a Comissão Eleitoral deverá receber fotocópias de seu documento de 

identificação oficial com foto, bem como das suas respectivas declarações atuais de 

matrícula na instituição. 

§ 7º O respeito às porcentagens relacionadas à composição das chapas de que 

tratam os parágrafos 3º à 6º será averiguado com base na disposição dos quatro (04) 

membros responsáveis pela chapa, caso não seja cumprido a porcentagem a chapa será 

impugnada. 

§ 8º Cada chapa poderá indicar, no ato da inscrição, até três (03) fiscais, os quais 

deverão ser alunos da UNILAB regularmente matriculados. 

Art. 9º As chapas para a representação discente nos Conselhos Superiores deverão 

atender à seguinte composição: 

I- Representação Discente do Conselho Universitário (titulares e suplentes), 

respeitando a proporção de até 15% (quinze por cento) dos membros do 

referido Conselho, segundo o Estatuto da UNILAB; 

II- Representação Discente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(titulares e suplentes), respeitando a proporção de até 15% (quinze por cento) 

dos membros do referido Conselho, segundo o regimento da UNILAB, (art. 

106, cap. II) 

III- Representação Discente do Conselho de Curadores (um titular e um 

suplente). 

IV- Conselho administrativo. 

 

mailto:comissaodceunilab@gmail.com


Art. 10º No que tange às chapas para a representação discente dos Conselhos, a 

homologação das chapas somente será efetuada mediante a documentação completa 

exigida por este edital.  

Parágrafo único. Será indeferida a chapa que apresentar comprovada falsidade 

ideológica na documentação.  

Art. 11º A relação das chapas deferidas e indeferidas será divulgada, no dia 13 de 

setembro de 2017, no endereço eletrônico da Comissão Eleitoral 2017 do DCE-

UNILAB e Representação Discente nos Conselhos Superiores, a ser disponível em: 

www.unilab.edu.br.  

§ 1º Serão especificados os motivos de possíveis indeferimentos de chapas. 

§ 2º Os recursos contra o indeferimento de candidaturas serão permitidos. 

Art. 12º Pedidos formalizados, munidos de provas, de impugnação de candidaturas, 

poderão ser impetrados por qualquer estudante regularmente matriculado da UNILAB à 

Comissão Eleitoral Geral e Local do Campus do Malês até às 17h00min horas do 

primeiro dia útil após o encerramento das inscrições, que dará seu parecer após a 

averiguação dos fatos. 

Capítulo IV 

Da Campanha Eleitoral 

 

 Art. 13º A campanha eleitoral entender-se-á da 00h00min do dia 16 de setembro 

às 23h59min do dia 25 de setembro.   

 § 2º Entende-se por campanha eleitoral: distribuição, exposição/fixação pública 

e/ou reprodução de materiais visuais e sonoros de promoção das chapas e demais atos 

públicos que visem à divulgação de propostas e ideias por meio da persuasão e não pela 

coação. 

§ 3º Poderá haver impugnação de candidaturas caso haja comprovada promoção 

à violência, manifestação de preconceito e/ou discriminação contra mulheres, pessoas 

LGBT, negras (os), indígenas, bem como de preconceito e/ou discriminação contra 

origem geográfica e de intolerância e/ou preconceito contra religião e xenofobia, sendo 

vedada a promoção de ideias que desconstrua a democracia ou que interfira nas 

liberdades individuais de todos e todas. 

 Art. 14º Não serão permitidas durante a campanha 

I- Contratação de cabos eleitorais. 

 

Parágrafo único. As denúncias quanto ao descumprimento das regras da 

campanha eleitoral serão recebidas pela Comissão Eleitoral. 

http://www.unilab.edu.br/


Art. 15º Deverá ser assegurado pelo menos um debate oficial entre as chapas 

inscritas, a ser organizado pela Comissão Eleitoral e realizados nos Campi do Ceará e 

no campus do Malês.  

Parágrafo único. O dia, o horário, o local e as regras do (s) debate (s) a ser (em) 

organizado (s) pela Comissão Eleitoral deverá (ão) ser publicados (s) com a devida 

antecedência. 

Art. 16º Da votação: 

I- Poderá votar todos/as estudantes regularmente matriculados nos cursos 

de graduação presencial. 

II- No ato da votação os e as estudantes deverão comparecer com um 

documento de identificação com foto. 

Art. 17º Da apuração e divulgação do resultado do pleito: 

I- A apuração iniciará após o término do período eleitoral, às 21h. 

II- O resultado será publicado no endereço eletrônico: www.unilab.edu.br  

Art.18º Das disposições gerais: 

Parágrafo único: a comissão eleitoral reserva-se o direito de resolver os casos omissos 

e as situações não previstas no presente edital.    

 

Redenção, 04 de setembro de 2017. 

 

 

Comissão  

Jesualdo Nuelson Gomes da Costa 
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Cronograma para eleição de DCE- UNILAB  

 

11 e 12 de 

setembro 

Inscrições das Chapas 

13 de setembro Resultado 

14 de setembro Recursos 

15 de setembro Homologação das chapas 

16 a 25 de 

setembro 

Período de Campanha Eleitoral 

25 de setembro Debate entre chapas 

26 27 e 28 de 

setembro 

Votação 

29 de setembro  Resultado Parcial 

02 de Outubro Recursos 

03 de Outubro Resultado Final 

 

 

 



ANEXO I 

DIRETÓRIO CENTRAL ESTUDANTIL DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA 

LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (DCE-UNILAB) 

COMISSÃO ELEITORAL 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DA CHAPA 
 

Obs.: Preencher e encaminhar para o e-mail da comissão eleitoral EM PDF                                                                         1 
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RESPONSÁVEIS PELA CHAPA 

 

N NOME COMPLETO EMAIL FONE WATS 

1     

2     

3     

4     

 

 

 

_________________________________, _______ DE ________________________ DE 2017. 

 


