
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS

CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS - MATUTINO

EDITAL 01/2022 - DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA O CENTRO
ACADÊMICO FLORESTAN FERNANDES – CACISO

A Comissão Eleitoral, eleita em Assembleia Geral realizada no dia 13 de junho de

2022, vem a público convocar os alunos de Ciências Sociais do turno matutino para

escolha dos novos membros do CACISO.

CAPÍTULO I: DO EDITAL

Art. 1º - A Comissão Eleitoral anuncia à comunidade acadêmica que está aberto o

processo eleitoral que escolherá os novos membros do Centro Acadêmico para a

gestão 2022/2023, com mandato de 01 (um) ano (observado o previsto em estatuto).

CAPÍTULO II: DO CALENDÁRIO

Publicação do Edital Eleitoral 17 de junho de 2022

Inscrição para os cargos 17 de junho de 2022 ás 00h

a 24 de junho de 2022 às 19h

Publicação do resultado dos inscritos 24 de junho de 2022

Campanhas Eleitorais 27 de junho de 2022 a 06 de julho de

2022

Eleição 07 de julho de 2022 e

08 de julho de 2022

das 8h às 11h45 nos dois dias

Apuração 08 de julho de 2022 a partir das 11h45

Divulgação dos resultados 08 de julho de 2022 a partir das 12h30

Obs: As datas poderão ser alteradas em caso de incompatibilidades analisadas pela

Comissão Eleitoral

CAPÍTULO III: DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 2º - A Comissão Eleitoral é composta pelos seguintes membros: Camila Castro
Alves de Andrade, Dionisio Ferreira Souza, Letícia Lemes Scalabrini, Maria Clara
Florêncio De Paula.



Parágrafo único – Compete à Comissão Eleitoral

a) Durante este período que antecede as eleições marcadas e publicadas, a
Comissão Eleitoral responderá em nome do Centro Acadêmico, assumindo a
responsabilidade de representação d@s estudant@s do curso em todas as
instâncias;

b) Organizar e fiscalizar as eleições de maneira idônea;
c) Designar as datas para que se efetue a eleição dos membros do CA;
d) Inscrever os candidat@;
e) Realizar a contagem dos votos;
f) Dar publicidade ao resultado;
g) Dar posse aos membros eleitos.

CAPÍTULO IV: DAS ELEIÇÕES

Art. 3º - As inscrições d@s candidat@s serão realizadas por meio de e-mail
comissaocaciso@gmail.com onde deve-se informar:

- Nome Completo,
- Período e habilitação,
- WhatsApp,
- E-mail,
- Cargo que deseja ocupar,
- ANEXAR o Comprovante de Matrícula de 2022/1.

Art. 4º - A eleição dar-se-á através do voto presencial, secreto e direto, em urnas.

Art. 5º - A apuração dos votos ocorrerá logo após o término da votação do segundo
dia.

Art. 6º - Serão considerados eleitos para os cargos quem conseguir maior número de
votos válidos, por maioria simples, a depender da quantidade prevista em Estatuto.

Parágrafo Único – Poderão votar e ser votados todos os alunos regularmente
matriculados no curso de Ciências Sociais Matutino. A divisão do local das urnas
ocorrerá dois dias antes da eleição.

CAPÍTULO V: DA COMPOSIÇÃO DOS CARGOS

Art. 7º - A participação nesta eleição dar-se-á através do registro de candidatos, de
forma individualizada e por cargo, como previsto no estatuto do Centro Acadêmico
Florestan Fernandes.

Art. 8º - Os cargos que compõe a diretoria do Centro Acadêmico Florestan Fernandes
são (definição do que cada um faz em Anexo 1):

a) Até 2 - Coordenador (a) Geral;
b) Até 2 - Tesoureiro (a);
c) Até 3 - Coordenador (a) de Comunicação;
d) Até 2 - Coordenador (a) de Cultura e Esportes;
e) Até 2 - Coordenador (a) de Assuntos Acadêmicos;
f) Até 2- Coordenador (a) de Diversidade Sexual;
g) Até 2 - Coordenadora de Mulheres (na pasta “Mulheres” será concorrida

apenas mulheres inscritas);
h) Até 2 – Coordenador (a) de Assuntos Étnico- Raciais.
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CAPÍTULO VI: SOBRE A CAMPANHA ELEITORAL:

Art. 9º - A propaganda eleitoral somente é permitida após a divulgação da lista de
inscritos.

Art. 10º - Não é permitida a campanha física no parâmetro da urna (5 metros) no dia
de votação.

Art. 11º - Em caso de agressão física, qualquer tipo de discriminação e compra de
voto, a candidatura será automaticamente impugnada.

Art. 12º - Independente da obtenção de licença ou de autorização da Comissão
Eleitoral, é livre a veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos,
volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob responsabilidade do
indivíduo.

CAPÍTULO VII: DA VOTAÇÃO

Art. 13º - Somente poderão votar estudantes regularmente matriculados e ativos em
2022/1, de acordo com a listagem fornecida pela Coordenação do Curso de Ciências
Sociais Matutino.

Art. 14º - Para votar, o eleitor deverá identificar-se por algum documento com foto e
assinar seu nome na lista de verificação, a qual ficará responsável pela comissão
eleitoral.

Art. 15º - A urna será responsabilidade da comissão eleitoral.

CAPÍTULO VIII: DA APURAÇÃO

Art.16º - A apuração iniciar-se-á logo após o término da votação no dia 11 de julho de
2022 e não poderá ser interrompida até a divulgação do resultado final.

Art. 17º - Serão considerados nulos todos os votos que contenham inscrições que não
deixem evidente a opção do eleitor por alguns dos cargos.

Art. 18º - Havendo empate será realizada uma nova eleição entre os candidatos no
prazo máximo de 24 horas, a cargo da comissão eleitoral.

Art. 19º - Caso o candidato desista da campanha, há necessidade de uma retirada
formal com a comissão eleitoral pelo e-mail oficial da Comissão (conforme artigo 3).

CAPÍTULO IX : DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 20º - Os casos omissos neste edital serão analisados e julgados pela Comissão
Eleitoral.

Goiânia, 17 de junho de 2022.


