
REGIMENTO ELEITORAL
ELEIÇÕES CENTRO ACADÊMICO DE FILOSOFIA UFG 2022

A Comissão Eleitoral – nomeada pela Assembleia de FILOSOFIA convocada para esta
finalidade, no uso de suas atribuições, torna público o presente Regimento Eleitoral para a
definição da nova Diretoria/Gestão do CAFIL, que terá mandato válido por um ano a contar
da posse da chapa eleita.

TÍTULO I – DAS ELEIÇÕES

Art. 1 O presente regimento eleitoral estabelece o regulamento para as eleições para gestão
subsequente do Centro Acadêmico de Filosofia da UFG, elaborado e expedido pela Comissão
Eleitoral.

Art. 2 A eleição será realizada de modo virtual através da plataforma SigEleições;
Parágrafo único - Durante o período de votação o votante terá de acessar o

SigEleições com seu cadastro único, procurar pelo processo aberto e registrar seu voto,
individual e secreto.

Art. 3 A eleição ocorrerá no dia 3 de fevereiro de 2022
§1 O período de votação através da plataforma é de 8:00 horas do dia 3 de fevereiro

até às 19:00 horas do mesmo dia.
§2 Fica definido que o fuso horário padrão será o de Brasília (GMT-3).

Art. 4 A eleição terá sua validade se contar com 10% de participação dos possíveis votantes.

Art. 5 Caso não atingido o quórum necessário ou qualquer aspecto que invalide o atual
processo eleitoral, deverá ser discutido em Assembleia dos Estudantes de Filosofia o próximo
procedimento para eleger uma nova gestão para o CAFIL-UFG.

TÍTULO II - DA COMISSÃO ELEITORAL

Art. 6° A Comissão Eleitoral que terá como finalidade:
I. Convocar, coordenar, organizar e supervisionar o processo eleitoral;
II. Garantir o sigilo dos votos e a inviolabilidade das urnas;
III. Determinar os prazos de inscrição das chapas;
IV. Avaliar a prestação de contas das chapas;
V. Aplicar penalidades previstas neste regimento;
VI. Promover debates públicos;
VII. Deliberar sobre os casos omissos.

§ 1° Os recursos apresentados em relação ao Inciso V serão avaliados pela
Assembleia Geral dos Estudantes de Filosofia.

§ 2° As demais decisões da Comissão Eleitoral serão consideradas de caráter final.
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TÍTULO III – DAS INSCRIÇÕES DE CHAPAS

Art. 7° O período de inscrições das chapas se inicia a partir das 00h do dia 17 de janeiro
e vai até às 23h59 do dia 19 de janeiro, junto aos membros da Comissão Eleitoral.

§1 O pedido de candidatura da chapa deve ser enviado para o e-mail
murilloaugusto@discente.ufg.br no período mencionado para inscrições.

§2 Os pedidos que não forem feitos nos horários descritos serão automaticamente
desclassificados.

Art. 8° A chapa interessada em participar da eleição deverá atender aos seguintes
critérios:
I. Ter pelo menos 8 integrantes;
II. Ser composta por pelo menos 50% de mulheres
III. Todos os integrantes deverão estar devidamente matriculados e ativos no curso.

Art. 9°. A chapa deverá fornecer os seguintes dados para inscrição:
I. Nome da Gestão
II. Nome completo dos Integrantes
III. Matrícula dos integrantes
IV. O modo que será a gestão da chapa pretendente: se será por meio presidencialista,
coordenações etc.

Art. 10° Será considerada como homologada, a chapa que preencher todos os dados
requisitados pelo Artigo 8 e 9 e nas datas e horários previstos no Artigo 7.

Art. 11° A Comissão Eleitoral divulgará as chapas com inscrições homologadas através
do site da Fafil UFG

TÍTULO IV – DOS ELEITORES

Art. 12° Considera-se como eleitores aptos a participarem da votação todos os/as
estudantes regularmente matriculados e ativos no curso de Filosofia da UFG.

TÍTULO V – DOS PROCEDIMENTOS DE VOTAÇÃO

Art. 13° A votação será totalmente realizada através da plataforma SigEleições e cada votante
deverá fazer individualmente os procedimentos para votar.

Parágrafo único - Os procedimentos de votação serão os seguintes:
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a. O/a eleitor/a deverá acessar o SigEleições pelo link https://sigaa.sistemas.ufg.br/sigeleicao
b. O acesso ao ambiente de votação é feito através do login único de cada votante (mesmo
usuário e senha utilizado para acessar o Portal UFGNet).
c. Após realizado acesso, o votante deverá procurar pelas eleições disponíveis no dia e, então,
pela eleição a qual deseja votar ("Eleições Centro Acadêmico de Filosofia") e clicar na seta
para prosseguir.
d. Selecionada a eleição, aparecerá as chapas elegíveis e a opção para entrar na cabine de
votação.
e. Na cabine o votante deverá digitar o número da chapa que deseja votar e CONFIRMAR ou
votar em branco. Caso digite errado o número da chapa o voto será considerado INVÁLIDO.
f. Por fim, será emitido um comprovante de votação com as informações do voto realizado.
g. Todas as informações sobre como votar podem ser obtidas em detalhes através do link
https://portalsig.ufg.br/p/20415-sigeleicao-como-votar

TÍTULO VI – DA CAMPANHA ELEITORAL

Art. 14°. A campanha de cada chapa é de responsabilidade dos seus integrantes.
§ 1° A campanha terá início após a homologação da inscrição das chapas (dia 20

de Janeiro de 2022)
§ 2° Caso haja mais de uma chapa, deve-se garantir espaço de divulgação nas mesmas

proporções para todas as chapas inscritas;
§ 3° Fica proibida às chapas concorrentes a produção de camisetas em confecção,

adesivos para carros e distribuição de brindes de qualquer natureza durante todo processo
eleitoral.

Art. 15°. As chapas deverão apresentar suas prestações de contas para apreciação da
Comissão Eleitoral em até 24 horas antes do início das votações.

§ 1° São considerados gastos de campanha todo material utilizado pelas chapas.
§ 2° O relatório de prestação de contas deverá contemplar obrigatoriamente os

seguintes
quesitos:
a) Comprovação da origem das verbas, através de recibos ou outros documentos idôneos;
b) Relação de despesas discriminadas e comprovadas através de nota fiscal ou recibos.
c) Caso a chapa receba doações em produtos ou serviços devem ser apresentados três
orçamentos com o valor estimado dos bens ou serviços doados, e a média dos valores
deve ser computada para efeito de cálculo das despesas da campanha.

§ 3° A comissão eleitoral apreciará as contas apresentadas e dela dará plena
divulgação.

Art. 16° A participação das chapas nos debates promovidos pela Comissão Eleitoral
será de caráter optativo.

§1° É dever de cada chapa confirmar ou não a participação nos debates com
antecedência mínima de 24 horas.
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§2° As regras, datas e locais dos debates serão estabelecidas pela Comissão Eleitoral,
depois de ouvir as chapas.

TÍTULO VII – DA APURAÇÃO

Art. 17°. Pelo sistema de votação, o resultado é ofertado automaticamente logo após o
término do período de votação.

TÍTULO VIII – DAS IMPUGNAÇÕES

Art. 18° As eleições serão impugnadas por decisão favorável da Comissão Eleitoral
ou pela Assembleia de Filosofia nos seguintes casos:
I – Havendo impugnação da urna.
II – Havendo irregularidades durante o pleito que atentem contra o estatuto ou este
regimento, em vigor a partir da data de sua publicação.

Art. 19° Em caso de invalidação das eleições por falta de quórum ou de impugnação,
caberá à Assembleia dos estudantes de Filosofia decidir pelo novo processo eleitoral.

TÍTULO IX – DOS RESULTADOS

Art. 20° Será proclamada eleita pela Comissão Eleitoral a chapa que obtiver maioria
simples dos votos válidos.
I – A comissão Eleitoral deverá divulgar o resultado final do pleito após a apuração
automática feita pela plataforma SigEleições;
II – Em caso de chapa única, a chapa deverá ter maioria absoluta dos votos.

TÍTULO X – DOS CASOS OMISSOS

Art. 21° Os casos omissos do presente Regimento serão decididos por maioria
simples da Comissão Eleitoral.

CALENDÁRIO

Abertura do prazo de inscrição de chapas 17 de janeiro de 2022

Encerramento do prazo de inscrição de chapas 19 de janeiro de 2022

Homologação das chapas 20 de janeiro de 2022
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Campanha eleitoral das chapas inscritas 20 de janeiro até 2 de fevereiro de
2022

Eleição 3 de fevereiro de 2022

Divulgação dos Resultados do processo 3 de fevereiro de 2022

COMISSÃO ELEITORAL

Murillo Augusto de Faria Moreira

Goiânia, Janeiro de 2022.
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