
 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES PARA A COMPOSIÇÃO DA 

COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO DIRETÓRIO CENTRAL ESTUDANTIL 

DA UNILAB DO CEARÁ 2019/2020 

 

A Comissão Eleitoral do DCE-UNILAB aprovada em reunião do 

CEB no dia 15 de fevereiro de 2019, 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 com 

mandato de 01 (um) ano, entre o período de 2019 - 2020 a contar 

da data de posse, 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.  

 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 dar-se-ão por meio 

de chapas distintas, porém em turno único, dos campi do Ceará, sendo vedada a 

participação de candidatos em duas chapas.  

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

§ 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 ativos 

nos cursos de graduação presencial, 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 impedidos 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 pela comissão eleitoral. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMISSÃO ELEITORAL 

 

Art. 5º A Comissão Eleitoral das eleições 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, a saber: Matheus Maciel Farias, 

Administração Pública, 2015302182; Thales Costa de Sousa, Engenharia de Energias, 

2013301079; Iêsa Matos Lima, Licenciatura em Química, 2016103693; Leticia Viana de 

Castro, Licenciatura em Sociologia, 2018205351; Suleimane Seide, Licenciatura em 

Sociologia, 2016207535 e Matheus Felipe Santana, Engenharia Agrónoma, 2016212061.  

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. 

 

Parágrafo único. Os casos omissos a este edital interpostos, formalizados pelos 

interessados, serão dirimidos em primeira instância pela comissão eleitoral seguindo o 

Art. 16º do estatuto.  

 

CAPÍTULO III 

DAS INSCRIÇÕES E DA COMPOSIÇÃO DAS CHAPAS 

 

 Art. 7º Poderão candidatar-se chapas para a Diretoria Executiva do DCE, durante o 

período de 00h:00min do dia 28 de fevereiro de 2019 à 23h:59min do dia 07 de março de 

2019, 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: 

ce2019unilab@gmail.com  

mailto:ce2019unilab@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 3 

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 auto declaram 

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 a 6º será averiguado com base na disposição dos três (03) membros 

responsáveis pela chapa, caso não seja cumprido a porcentagem a chapa será impugnada. 

Parágrafo único. Será indeferida a chapa que apresentar comprovada falsidade 

ideológica na documentação.  

Art. 8º A relação das chapas deferidas e indeferidas será divulgada, no dia 12 de março 

de 2019, no endereço eletrônico da Comissão Eleitoral 2019 do DCE-UNILAB 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. 

§ 3º A Comissão Eleitoral resguardará o prazo de até 03 (três) dias úteis, a partir da data 

de término das inscrições, para análise de possíveis irregularidades de documentação, 

impugnações e deferimento de chapas. 

Art. 9º Pedidos formalizados, munidos de provas, de impugnação de candidaturas, 

poderão ser impetrados por qualquer estudante regularmente matriculado da UNILAB a 

Comissão Eleitoral. 

CAPÍTULO IV 

DA CAMPANHA ELEITORAL 

 

Art. 10º A campanha eleitoral entender-se-á da 0h0min do dia 13 de março às 23h59min 

do dia 18 de março. 

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


 
§ 1º 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. 

§ 2º 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. 

§ 3º Não será permitida a contratação de cabos eleitorais. 

 

Art. 11º O descumprimento de quaisquer normas vigentes neste Edital implicará nas 

seguintes penalidades da chapa 

§ 1º Recolhimento do material de campanha. 

§ 2º Advertência. 

§ 3º Impugnação de membro da chapa. 

§ 4º Cancelamento do registro da chapa. 

§ 5º As irregularidades são: a) Compra de voto. b) Agressões físicas e morais entre chapas 

ou membros da comissão eleitoral. c) Adulteração comprovada de material de campanha 

da chapa concorrente. 

 

Parágrafo único. Os recursos interpostos pelos estudantes serão recebidos e julgados 

pela Comissão Eleitoral até o prazo máximo de 24 horas, após o ato da impugnação. 

Art. 12º Deverá ser assegurado pelo menos um debate oficial entre as chapas inscritas, a 

ser organizado pela Comissão Eleitoral e realizados nos Campi do Ceará. 

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. 

CAPITULO V 

DA VOTAÇÃO, APURAÇÃO E ANULAÇÃO 

 

Art. 13º 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 ou apresentação do Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas (sigaa) com foto. 

III- A comissão demarcará um espaço que será proibido aliciar o eleitor durante o 

exercício do seu voto. 

Art. 14º Da apuração e divulgação do resultado do pleito: 



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

II- Contadas as cédulas, a junta apuradora verificará se o número de votos da urna 

coincide com o número de assinatura na lista de votantes.  

III- As impugnações de votos das urnas serão decididas na hora pela Comissão 

Eleitoral.  

IV- Serão considerados nulos todos os votos que contenham inscrições que não deixem 

evidente a opção do eleitor por alguma das CHAPAS, bem como aquelas cédulas que 

não estiverem identificadas nos padrões da comissão eleitoral. 

V- A comissão eleitoral deve propor uma margem de erros percentual, antes da 

apuração das urnas, de comum acordo com as chapa/as inscrita/as. 

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

 

 

Art. 15º A Eleição será ANULADA se for constatado que votos brancos e nulos 

ultrapassam 50% do total dos votos. 

Art. 16º As urnas serão individualmente anuladas se forem constatadas as seguintes 

irregularidades: 

I. Violação da urna. 

II. Diferença entre o número de cédulas e o número de votantes com assinatura na lista 

de controle de urna, caso ultrapasse a margem de erro acordada entre as partes. 

 

Art.15º Das disposições gerais: 

I- A Diretoria eleita será empossada pela anterior, ou pela Comissão Eleitoral, no prazo 

máximo de 10 dias após o resultado das Eleições. 

II- Este edital entra em vigor a partir da data de aprovação e publicação 

 

Art. 16º Todas as questões não abordadas pelo presente edital deverão ser encaminhadas 

via ofício protocolado, aos membros da Comissão Eleitoral para as devidas providências.  

 

Art. 17º É proibida as ofensas em qualquer canal de comunicação por parte dos membros de 

diferentes chapas ou contra a comissão eleitoral. 

Redenção, 25 de março de 2019 

Leticia Viana de Castro 

Iêsa Matos Lima 

Matheus Maciel Farias 

Thales Costa de Sousa 

Suleimane Seide 

Matheus Felipe Santana  

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


 
CRONOGRAMA PARA ELEIÇÃO DE DCE- UNILAB CEARÁ DE 2019 

 

25/02 Lançamento do Edital 

28/02 a 07/03 Inscrições de Chapas 

11/03 Resultado Preliminar 

12/03 até 12:00h Recursos 

12/03 até 23:59m Homologação das chapas 

13/03 a 18/03 Período de Campanha Eleitoral 

18/03  Debate  

19/03 e 20/03 Votação 

20/03  Resultado Parcial (CEB extraordinário para aprovação de ata 

para CONEG) 

21/03 Recursos 

22/03 Resultado Final 

Em até 10 dias Posse da Chapa Eleita 

  



 
ANEXO I 

DIRETÓRIO CENTRAL ESTUDANTIL DA UNIVERSIDADE DA 

INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA (DCE-UNILAB) 

COMISSÃO ELEITORAL 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA 

 

NOME DA CHAPA 

______________________________________________________________________ 

 

COMPOSIÇÃO DA CHAPA (%): 

 

HOMEM 
 

MULHER 
 

INTERNACIONAL 
 

LBGT 
 

 

NOMES DOS RESPONSÁVEIS DA CHAPA:  

 

NOME    

CURSO    

Nº DE MATR.    

CPF    

EMAIL    

TELEFONE    

 

 

  



 
ANEXO II 

DIRETÓRIO CENTRAL ESTUDANTIL DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA (DCE-UNILAB) 

COMISSÃO ELEITORAL 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO COLETIVO 

 

NOME DA CHAPA:_____________________________________________________________________ 

 

RELAÇÃO DE TODOS/AS MEMBROS DA CHAPA:  

Nº NOME CURSO MATRÍCULA MULHER INTERNACIONAL LGBT+ 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

... ... ... ... ... ... ... 

TOTAL       

 


