
EDITAL DE ELEIÇÃO 2018/1 

DIRETÓRIO ACADÊMICO FATEC FRANCA “DR. THOMAZ NOVELINO” 

 

Do Processo Eleitoral 

Art. 1º - O presente edital torna pública a abertura do processo eleitoral do Diretório 

Acadêmico Fatec Franca (D.A.F.F.), gestão 2018/2019, regido pelo regulamento da 

unidade. 

Art. 2º - Todo estudante, regularmente matriculado nos Cursos Superiores da Fatec 

Franca poderá votar e ser votado, desde que devidamente registrado em chapa 

homologada para o pleito. 

   I – A gestão terá duração de um ano, de 1ª de agosto de 2018 até 31 de julho de 

2019, podendo ser prorrogada para mais um ano. 

Art. 3º - Cronograma de realização: 

   I - Inscrição das Chapas: de 7 a 11 de maio de 2018; 

   II - Propaganda Eleitoral: de 14 a 18 de maio de 2018; 

   III - Votação: de 21 a 25 de maio de 2018;  

   IV - Apuração: 28 de maio de 2018. 

Art. 4º - Os candidatos deverão preencher o formulário de inscrição de chapa, 

disponível na Secretaria Acadêmica, que deverá conter obrigatoriamente: 

    I – Nome com o qual será identificado para fins de campanha (nome da chapa); 

    II – Indicação dos componentes para ocupar os seguintes cargos: 

     Diretoria: 

       1 - Presidente; 

      2 - Vice-Presidente; 

      3 - Tesoureiro; 

      4 - Secretário Geral; 

      5 - Diretor de Cultura e Eventos; 

      6 - Diretor de Marketing e Comunicação; 

      7 - Diretor de Esportes; 

      8 - Suplente. 

 



     

Conselho Fiscal: 

     9 - Membro Efetivo 1; 

     10 - Membro Efetivo 2; 

     11 - Membro Efetivo 3; 

     12 - Suplente.  

     III - Autorização, por escrito e assinada, de cada componente, para inclusão de seu 

nome na chapa, bem como e-mail para contato, o número do documento de 

identidade, CPF, o RA e o telefone. 

 Art. 5º - O formulário de inscrição de chapa deve ser entregue em envelope fechado 

na Secretaria Acadêmica da Fatec Franca, para homologação.  

§ 1º - Tão logo sejam homologadas, as chapas serão divulgadas publicamente nos 

murais da Fatec Franca. 

§ 2º - A entrega da documentação completa para a inscrição da chapa é de inteira 

responsabilidade dos candidatos. 

Da Comissão Eleitoral 

Art. 6º - A Comissão Eleitoral será composta pelos seguintes docentes e funcionários: 

   - Profa. Marina Glaucia Verzola Barbosa – Coordenadora 

   - Profa. Marta Alves Pereira – Coordenadora 

   - Rodrigo Cezar da Silva Batista – Secretário 

Art. 7º - Compete à Comissão Eleitoral:  

    I – Fiscalizar e dirigir as eleições de acordo com este edital;  

    II – Homologar as inscrições dos candidatos, de acordo com os pressupostos deste 

edital;  

    III – Providenciar o material necessário para a realização das eleições;  

    IV – Primar pela transparência do processo eleitoral democrático;  

    V – Apurar os votos;  

    VI – Registrar em ata todas as etapas das eleições;  

    VII – Fiscalizar material de propaganda dos candidatos;  

Art. 8º - É vedada à Comissão Eleitoral:  

    I - Manifestar-se a favor ou contra em relação qualquer candidato. 



Art. 9º - Após o encerramento do pleito, a Comissão Eleitoral se dissolverá.  

 

Das Campanhas Eleitorais  

Art. 10º - É vedada a boca de urna, o oferecimento de vantagens em benefício de 

qualquer uma das chapas concorrentes. 

 

Do Exercício do Voto  

Art. 11º - Poderão votar todos os estudantes regularmente matriculados nos cursos de 

graduação da Fatec Franca “Dr. Thomaz Novelino”. 

Art. 12º - A urna para votação será disponibilizada em local e data pré-definidos para 

facilitar a votação. 

Art. 13º - Os mesários serão os membros da Comissão ou qualquer pessoa autorizada 

pela Comissão. 

Art. 14º - Considerar-se-á eleita a chapa que obtiver o maior número de votos válidos. 

 

Da Apuração e Declaração dos Eleitos 

Art. 15º - A apuração ocorrerá no dia 28 de maio de 2018.  

Art. 16º - A Comissão Eleitoral terá 48 horas, após o encerramento da votação, para 

divulgar nos murais da Fatec Franca o resultado das eleições. 

Art. 17º - Em caso de empate entre as chapas será declarado eleita a chapa cujo 

presidente esteja a mais tempo na instituição. Mantendo-se o empate será declarado 

eleita a chapa cujo presidente possua a maior idade entre os empatados. 

 

Da Posse e Mandato 

Art. 18º - O exercício do mandato da diretoria eleita iniciará em 1º de agosto de 2018 

juntamente com posse oficial. 

 

Franca, 27 de abril de 2018. 

 

 

  _____________________________            _________________________             __________________________ 

Profa. Marina Glaucia Verzola Barbosa            Profa. Marta Alves Pereira                    Rodrigo Cezar da Silva Batista 

                      Coordenadora                                            Coordenadora                                                 Secretário 


