
Página 1 de 5 

EDITAL DE ELEIÇÃO | DCE-UEFS | GESTÃO 2019-2020 

 

 

 
 

 
CONSELHO DE ENTIDADES DE BASE – CEB  

DIRETÓRIO CENTRAL DE ESTUDANTES – DCE 

GESTÃO 2019–2020 
 

 
 
 

Edital 01/2019 
 

 
 
 

EDITAL DE ELEIÇÃO 
 

 
 
 

CAPÍTULO I 

DA CONVOCAÇÃO 
 

 

Art. 1º O Conselho de Entidades de Base (CEB), fórum superior de deliberação do Movimento 

Estudantil, da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, no uso de suas atribuições, 

vem, por meio do presente, convocar, na data de 10 de setembro 2019, o Processo Eleitoral para 

eleição democrática de nova Diretoria Executiva do DCE da UEFS – BA. 
 

 
 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DA CHAPA 
 

 

Art. 2º A chapa eleitoral deverá ser composta pelo número de 25 (vinte e cinco) componentes, 

sem excesso ou falta, distribuídos em cargos variados, segundo disposto a seguir: 

 

I – 01 (uma) Coordenação-Geral; 

II – 01 (uma) Segunda Coordenação-Geral; 

III – 02 (duas) Secretarias-Gerais; 

IV – 02 (duas) Secretarias de Finanças; 

V – 04 (quatro) Secretarias de Relações Internas; 

VI – 03 (três) Secretarias de Relações Externas; 

VII – 02 (duas) Secretarias de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

VIII – 01 (uma) Assessoria Jurídica; 

IX – 03 (três) Secretarias de Arte, Cultura, Comunicação e Esporte; 

X – 02 (duas) Secretarias de Assistência Estudantil; e 

XI – 04 (quatro) Suplências.
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Art. 3º Estarão aptos a concorrer a qualquer dos cargos da Diretoria Executiva do DCE, através 

de chapa, todo e qualquer estudante regularmente matriculado no semestre letivo vigente na 

UEFS – a saber: 2019.2 – nos cursos de graduação ou pós-graduação. 
 

 
 

CAPÍTULO III 

DAS INSCRIÇÕES DE CHAPA 
 

 

Art. 4º As inscrições de chapas para concorrer ao pleito ocorrerão entre os dias 18 de novembro 

de 2019 a 20 de novembro de 2019. 
 

Art. 5º As inscrições de chapas serão realizadas presencialmente, na sala do DCE da 

UEFS – MT 34 –, obedecendo à seguinte agenda de horários: 
 
I – Dia 18 de novembro de 2019 (segunda-feira):  

a) Das 09h às 11h (manhã); e 

b) Das 14h às 17h. 

 

II – Dia 19 de novembro de 2019 (terça-feira): 

a) Das 09h às 11h (manhã); e 

b) Das 19h às 21h. 

 

III – Dia 20 de novembro de 2019 (quarta-feira): 

a) Das 09h às 11h (manhã);  

b) Das 14h às 16h (vespertino); e 

c) Das 19h às 21h (noturno). 
 
Art. 6º A documentação para inscrição de chapas deverá apresentar os seguintes itens e 

obedecer às exigências abaixo: 
 

I – Requerimento de inscrição, em duas vias idênticas, assinado pelo Coordenador-Geral da 

chapa e endereçado à Diretoria Executiva do DCE, com a relação, em ordem disposta neste 

Edital, de todos os componentes da chapa, com indicação do cargo pleiteado; 

II – Cópia legível de comprovante/guia de matrícula do semestre vigente de cada membro da 

chapa; 

III – Cópia legível de RG ou outro documento de identificação com foto de cada membro da 

chapa; e 

IV – Declaração individual assinada de cada membro da chapa atestando participação por livre 

e espontânea vontade. 
 

Art. 7º A entrega da documentação referente à chapa deverá ser feita seguindo os critérios a 

abaixo: 
 

I – Toda a documentação deve estar reunida e lacrada em envelope inviolado constando a 

seguinte inscrição: PROCESSO ELEITORAL – DCE/UEFS – GESTÃO 2019-2020 – CHAPA 

[NOME DA CHAPA]; 
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II – Todos os comprovantes de matrícula devem estar devidamente assinados manualmente 

pelos membros da chapa. Não serão aceitos comprovantes apenas com a assinatura 

eletrônica; 

III – Todas as declarações individuais devem estar devidamente assinadas pelos respectivos 

declarantes; e 

IV – As duas vias do requerimento de inscrição de chapa devem estar previamente assinadas 

pelo Coordenador-Geral da mesma. 
 

 
 

CAPÍTULO IV 

DA HOMOLOGAÇÃO DAS CHAPAS 
 

 

Art. 8º A Diretoria Executiva do DCE fará saber o resultado final da Homologação das Chapas 

inscritas na data de 20 de novembro de 2019, no Mural de avisos do DCE, no site da UEFS e 

em páginas onlines próprias. 
 

Art. 9º O número para Homologação das Chapas será estabelecido de acordo com a ordem de 

matrícula de cada uma – exemplo: a primeira chapa a se matricular será a Chapa 01. 
 

 
 

CAPÍTULO V 

DA CAMPANHA ELEITORAL 
 

 

Art. 10 O período de Campanha Eleitoral ficará compreendido entre os dias 22 de novembro 

(a partir das 00h, meia-noite) e 09 de dezembro (até às 23h59min) de 2019. 
 

Parágrafo único. Fica inteiramente proibido qualquer tipo de Campanha Eleitoral antes ou 

depois das datas previstas neste Edital, sob pena de recebimento, por parte da chapa, de sanção 

prevista no Regimento Eleitoral e aplicável pela Comissão Eleitoral. 
 

 
 

CAPÍTULO VI 

DA COMISSÃO ELEITORAL 
 

 

Art. 11 A Comissão Eleitoral será instalada pela Diretoria Executiva do DCE na data de 2o de 

novembro de 2019, entre 21h e 00h. 
 

Art. 12 A Comissão Eleitoral deverá seguir, de acordo com o Estatuto do DCE, a seguinte 

composição: 
   

I – 02 (dois) representantes indicados por cada chapa homologada; e 

II – 01 (um) representante indicado pela Diretoria Executiva do DCE. 
 
Art. 13 Fica terminantemente vetada, aos membros da Comissão Eleitoral, sem possibilidade 

de recursos, a participação no pleito na condição de componente de qualquer das chapas. 
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CAPÍTULO VII 

DA VOTAÇÃO 

 

Art. 14 A votação acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de dezembro, de 08h às 22h30min. 
 
Art. 15 Estarão aptos a votar todos os estudantes regularmente matriculados no semestre letivo 

2019.2 nos cursos de graduação e pós-graduação da UEFS. 
 

Art. 16 Para a votação, o estudante deverá apresentar documento original de identificação com 

foto e em bom estado de conservação.  

 

Parágrafo único. Documentos ilegíveis, cópias ou em estado de conservação prejudicado 

não serão aceitos. 
 

 
 

CAPÍTULO VIII 

DA APURAÇÃO 
 

 

Art. 17 A Apuração dos votos se iniciará imediatamente em seguida ao encerramento das 

eleições, dia 12 de dezembro de 2019, após as 22h30min. 
 

Art. 18 A Apuração das urnas ocorrerá no Anfiteatro do Módulo II. 
 
Art. 19 A composição da equipe de apuradores deverá obedecer ao seguinte disposto: 
 

I – Os membros da Comissão Eleitoral; e 

II – 1 (um) representante indicado por cada chapa concorrente – se assim a chapa o desejar, 

sem prejuízo em caso contrário. 
 

 
 

CAPÍTULO IX 

DA POSSE 
 

 

Art. 20 A Diretoria Executiva do DCE eleita tomará posse por meio de um CEB de Posse, 

convocado pela Comissão Eleitoral, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a divulgação dos 

resultados. 
 

Art. 21 A Comissão Eleitoral empossará a nova Diretoria Executiva em CEB próprio para tal 

fim, ficando vetado à Diretoria Executiva eleita tomar qualquer decisão antes da Posse. 
 

Art. 22 A nova Diretoria Executiva eleita inicia sua Gestão na data do CEB de Posse, contando, 

a partir daí, o prazo exato de 01 (um) ano – 365 dias – para que se declare o fim legal da Gestão. 
 

 
 

CAPÍTULO X 

DOS LITÍGIOS 

 



Página 5 de 5 

EDITAL DE ELEIÇÃO | DCE-UEFS | GESTÃO 2019-2020 

 

 

Art. 23 Todos os casos omissos no presente Edital serão levados a conhecimento da Comissão 

Eleitoral, que terá poder de discutir e deliberar, apresentando, formalmente, suas decisões para 

as Chapas e para o conjunto dos estudantes. 
 

Art. 24 Este Edital de Eleição só poderá ser chancelado pelo Conselho de Entidades de Base 

convocado para tal fim – a saber: CEB Eleitoral. 
 

ART. 25 – Todo o disposto neste Edital entra em vigor imediatamente após sua aprovação em 

CEB Eleitoral. 
 

Feira de Santana, 06 de novembro de 2019. 
 

 
 
 

Atenciosamente, 

 

CONSELHO DE ENTIDADES DE BASE 


