
RESOLUÇÃO 01/2022 – PRPE/UFCAT 

  

Dispõe sobre a eleição de representantes estudantis 

na Comissão Executiva da Moradia Universitária do 

Cerrado (MUC). 

  

SEÇÃO I 
DO OBJETIVO E DA FINALIDADE 

  
Art. 1º. A presente resolução tem por objetivo estabelecer procedimentos necessários à 
realização de eleições de Representantes Estudantis junto à Comissão Executiva da Moradia 
Universitária do Cerrado (MUC) da Universidade Federal de Catalão (UFCAT), conforme 
deliberado nos Arts. 17 e 18 do Regimento Interno da MUC. 

  

SEÇÃO II 
DA REPRESENTAÇÃO 

  
Art. 2º. As 04(quatro) vagas a serem preenchidas são de natureza eletiva e devem ser 
preenchidas com titulares e suplentes, eleitos/as pelos pares. 

Art. 3º. O prazo de mandato será de 1(um) ano, com possível prorrogação por igual período, 
conforme parágrafo único do Art. 14 do Regimento Interno da MUC. 

  

SEÇÃO III 
DOS/AS VOTANTES E DOS/AS CANDIDATOS/AS 

  
Art. 4º. Poderão ocupar as vagas na Comissão Executiva o/a estudante residente 
selecionado/a por meio de Edital e que, dessa forma, tenha atendido a todos os critérios de 
elegibilidade para ingresso na MUC, expostas no Capítulo II do Regimento Interno. 

Art. 5º. A partir do segundo mandato, poderão ocupar as vagas na Comissão Executiva (CE) 
os/as estudantes que tiverem no mínimo dois semestres letivos residindo na MUC, nos termos 
do Art. 18, § 1º, do Regimento Interno. 

Parágrafo único. Não poderão se candidatar às vagas na CE aqueles/as que estejam cursando 
o último semestre do curso. 



Art. 6º. São votantes todos/as os/as estudantes residentes na MUC da UFCAT na data da 
eleição. 

 

SEÇÃO IV 
DA COORDENAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL 

  
Art. 7º. A coordenação da primeira eleição será realizada pela Pró-Reitoria de Políticas 
Estudantis (PRPE) e pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE), mediante comissão 
igualitária de membros, com limite máximo de 6(seis) pessoas, em até 60(sessenta) dias após 
a primeira seleção dos/as moradores/as da MUC. 

Art. 8º. A partir do segundo mandato, a comissão eleitoral será composta, prioritariamente, 
pelos/as estudantes vinculados/as à Comissão Executiva vigente, com apoio da PRPE, caso 
necessário. 

Parágrafo único. Membros da Comissão Eleitoral não poderão se candidatar às vagas da CE. 

  

SEÇÃO V 
DA VOTAÇÃO E DA APURAÇÃO DOS VOTOS 

  
Art. 9º. A eleição será por meio de voto direto e secreto, não sendo permitido voto por 
procuração, cumulativo ou por correspondência. 

§ 1°. Cada eleitor/a poderá votar em até 04(quatro) chapas. 

§ 2°. Cada chapa será composta por apenas 01(um) candidato/a à Comissão Executiva 
e seu/sua suplente.  

Art. 10. A votação ocorrerá, prioritariamente, por meio de sistema eletrônico de votação e 
totalização de votos. 

§ 1°. A apuração será iniciada imediatamente após o encerramento da consulta, 
ocorrendo de forma ininterrupta. 

§ 2°. Na falta de disponibilidade do sistema eletrônico de votação e totalização de votos, 
a eleição ocorrerá de forma convencional, com o uso de urnas e cédulas de votação 
impressas, a ser realizada, de preferência, na MUC/UFCAT. 

Art. 11. Serão consideradas eleitas as quatro chapas que obtiverem o maior número de votos 
válidos em ordem decrescente. 

§ 1°. Em caso de empate do número de votos entre duas ou mais chapas, será 
considerada eleita aquela cujo titular possua mais tempo de residência na MUC. 



§ 2°. Permanecendo o empate, será considerada eleita a chapa cujo titular possua maior 
tempo de vínculo no curso em que se encontra matriculado/a. 

§ 3°. Permanecendo o empate, será considerada eleita a chapa cujo titular possua maior 
idade. 

Art. 12. Havendo coincidência de número de vagas e número de chapas inscritas ou se o 
número de chapas inscritas for inferior ao número de vagas existentes, a eleição será 
dispensada, sendo declaradas eleitas as chapas inscritas. 

Art. 13. Caso não haja chapas inscritas em quantidade suficiente para o preenchimento das 
vagas, a comissão eleitoral é desfeita e os/as representantes dos/as estudantes na Comissão 
Executiva da MUC serão convidados/as pelo/a Pró-Reitor/a de Políticas Estudantis, sendo 
respeitados os seguintes critérios: 

I. Os/As membros/as serão os/as estudantes moradores da MUC que já se encontram na 
Comissão Executiva vigente e que ainda não completaram dois mandatos consecutivos; 

II. Os/As novos/as membros/as poderão, num prazo de 10(dez) dias úteis, indicar os/as 
outros/as membros/as caso não atingido o número mínimo de aceite, e estes deverão 
estar de acordo com a indicação e respeitando os critérios de elegibilidade. 

  

SEÇÃO VI 
DAS SUSPENSÕES E DOS DESLIGAMENTOS 

  
Art. 14. São critérios para a suspensão ou desligamento da Comissão Executiva da MUC 
os/as estudantes que, no período previsto para o início ou durante o mandato, estiverem na 
seguinte situação: 

I. Estejam com processo aberto junto à Comissão Disciplinar da MUC; 
II. Estejam em mobilidade acadêmica nacional ou internacional, que impeça que o/a 

estudante esteja presente nas atividades da CE por um período superior a 2(dois) 
meses; 

III. Estejam impossibilitados/as de participarem das atividades da CE por um período 
maior que 2(dois) meses. 

  

SEÇÃO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 15. Os casos omissos nesta Resolução serão dirimidos pela PRPE, observado no que 
couber, o disposto na legislação em vigor. 



Art. 16. O Regimento Interno da MUC será considerado, no que couber, como parte deste 
Edital. 

Art. 17. A presente Resolução entra em vigor nesta data. 

  

Catalão, 10 de março de 2.022. 
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Pró-Reitor Pro Tempore de Políticas Estudantis – PRPE 
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