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 I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1 - A inscrição das Chapas deverá ser efetuada de acordo com o Calendário (item 2.1 

deste edital) e deve ser encaminhada à Comissão Eleitoral (CE), através de ofício contendo:  

A) O nome da Chapa;  

B) Os nomes dos integrantes da Chapa;  

C) Os cargos de todos os integrantes e anexados os seguintes documentos: cópia de 

Comprovante de Matrícula e Carteira de Identidade de cada integrante da chapa. 

  1.2 – Todos os integrantes das Chapas concorrentes no pleito devem estar 

regularmente matriculados no Curso de Zootecnia da Universidade Federal de Goiás – UFG, 

Campus Jataí. 

 1.3 – Cada Chapa deve conter entre 5 (cinco) e 12 (doze) integrantes em sua 

composição e a distribuição dos cargos fica a critério de cada Chapa. 

   

II – DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

 

2.1 - Inscrição das Chapas: 11/11/2013 a 22/11/2013. 

 2.2 - Período de Campanha Eleitoral: 23/11/2013 a 08/12/2013. 

 2.3 - Eleição: 09/12/2013 das 7h30 as 17h30, na Universidade Federal de Goiás 

unidade Jatobá na coordenação do curso de Zootecnia, sala 18 C1 (Central de aulas 1). 

 2.4 - Resultado Oficial: dia 09/12/2013, após o término da apuração. 

 2.5 - Posse da nova Gestão: 01/01/2013. 
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   III – REGIMENTO DA CAMPANHA 

 

 

 3.1 - A campanha será realizada no período de 23/11/2013 a 08/12/2013. E sua 

veiculação, qualquer que seja adotada pela chapa, será permitida somente até o último dia 

08/12/2013. 

3.2 - É vedada a distribuição de panfletos vinculados a partidos políticos no interior 

entre os alunos. 

3.3 - Será permitido a cada chapa a confecção de cartazes, banners e faixas, sendo que 

todas as despesas com material de campanha caberão aos responsáveis pela chapa inscrita. 

3.5 - Cabe aos responsáveis pelas chapas a articulação com os professores para 

visitação nas salas para divulgar suas propostas, sendo que cada chapa poderá fazer no 

máximo 2 (duas) visitas em cada sala. 

 

  IV – DA APURAÇÃO 

 

 

4.1 - As eleições serão encerradas impreterivelmente às 17h30 do dia 09 de dezembro 

de 2013.  

4.2 - Antes de proceder à abertura das urnas, a Comissão Eleitoral deverá: 

A) Verificar se a urna está devidamente lacrada, acompanhada de sua respectiva ata 

,listas de votantes e cédulas não utilizadas; 

B) Passar à leitura das atas e verificar se há irregularidades ou pedidos de impugnação.  

4.3 - Constatado qualquer problema com a urna, a Comissão Eleitoral decidirá se a 

mesma será apurada ou impugnada, segundo os critérios estabelecidos nesse regimento. 

 

 VI- DAS RESPONSABILIDADES DA CHAPA ELEITA 

 

 5.1 – Fica responsável a chapa eleita, entrar em contato com os membros da chapa 

anterior, para receber todos os documentos referentes a organização e promoção do centro 

acadêmico em gestões anteriores, sejam esses: registros, fundo monetário arrecadado, agenda 

e contatos para futuras promoções. 

 5.2 - A chapa eleita fica responsável por prestar serviços a toda comunidade 

acadêmica do curso de Zootecnia, tais como: auxiliar a coordenação do curso na recepção dos 

calouros, assim como dar todo suporte necessário a esses no que se diz respeito a política do 



 

 

campus, promoção de palestras e eventos referentes ao dia do Zootecnista anualmente, dentre 

outras atividades. 

 5.3 – No término da gestão, o presidente em mandato é obrigado a procurar a 

coordenação do curso, para que tal disposição seja antecipadamente divulgada a toda 

comunidade acadêmica para fomentar a formação de novas chapas e a execução da nova 

eleição que acontece impreterivelmente de 2 em 2 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

__________________________________________ 

Arthur dos Santos Mascioli 

Atual coordenador do curso de Zootecnia – UFG campus Jataí 

Presidente da Comissão Eleitoral 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Nicolau Coelho 

Atual secretário do curso de Zootecnia – UFG campus Jataí 

Primeiro Mesário 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


