
Comissão Eleitoral – Centro Acadêmicos Herbert de Sousa 2011 

Edital de Eleição 

 

Art. 1º - O Objetivo do seguinte regimento é estabelecer regras para organização do processo de 

votação para o pleito à Diretoria do CAHS 2011-2012. 

 

1 – Forma 

 

Art. 2º - A votação será direta, individual, secreta e restrita aos discentes regularmente matriculados 

no corrente semestre do curso de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo. 

Art. 3º - Os votos se darão por cédulas individuais, depositadas em urna eleitoral. 

Art. 4º - Para retirar a cédula, o eleitor deverá apresentar ao mesário a carteirinha da USP, ter seu 

nome verificado na lista de discentes matriculados pelo mesário, e rubricar assinatura ao lado do 

nome do próprio nome, na lista, à caneta.  

Art. 5º - No ato de entrega da cédula ao eleitor, o mesário e um representante de cada chapa deverão 

rubricar sua própria assinatura no verso da mesma, antes desta ser manuseada pelo eleitor. 

Art. 6º - O modelo de cédula conterá os seguintes campos para preenchimento: 1 – XXXXX; 2 – 

YYYYYY; 3 – voto Branco. Cada eleitor deverá escolher e marcar apenas um dos campos, e 

depositar a cédula na urna.  

§ 1º - Os votos Brancos e ilegíveis serão inválidos.  

§ 2º - Cédulas com mais de um campo marcado serão consideradas inválidas. 

§ 3º - Cédulas sem rubricas dos mesários e representantes das chapas serão anuladas. 

 

2- Datas, Horários e Locais 

 

Art. 7º - No período de 03 a 14 de Outubro de 2011, das 09hs às 13hs e das 18hs às 22hs, horário de 

Brasília, serão aceitas inscrições das chapas pelos membros da Comissão Eleitoral na EACH (Av. 

Arlindo Bettio, 1000 – Ermelindo Matarazzo); 

Art 8º - Entre os dias 15 de Outubro e 1 de Novembro será realizada a apresentação oficial dos 

candidatos e suas propostas, além de debate junto aos sócios. 

Art 9º - Nos dias 2 e 3 de Novembro serão realizadas as votações, nos períodos das 9h45min às 

10hs15min; das 12h às 13h30min e das 18hs às 19hs30; das 20hs30 às 21hs30. 

Art. 10º - A votação se dará por voto secreto, tendo direito ao voto todos os alunos devidamente 

matriculados no curso de Gestão de Políticas Públicas, desde que munidos com a carteirinha de 

identificação da Universidade ou documento com foto. 



Art. 11º - O preenchimento das vagas será de acordo com o critério de majoritariedade. 

Art. 13º - As mesas eleitorais com as urnas, cédulas e listas serão montadas no vão do edifício I1 – 

Titanic, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. 

 

3 – Da Inscrição e dos Candidatos 

Art. 14º - A inscrição será realizada por meio dos seguintes documentos: 

I – Documento de identidade dos candidatos (Cópia); 

II – Comprovante de matrícula no ano de 2011 (Podendo ser o histórico emitido pelo 

sistema Júpiter); e 

III – Formulário de inscrição devidamente preenchido. 

Art. 15º - A ficha de inscrição poderá ser obtida com os membros da Comissão ou por 

correspondência eletrônica. 

Art. 16º - Só poderão efetivar a inscrição e concorrer ao pleito eleitoral, como membros das chapas, 

os alunos devidamente matriculados no curso de Gestão de Políticas Públicas. 

Art. 17º – Conforme determina o artigo 19 do estatuto da entidade, as chapas inscritas deverão 

contar com no mínimo 13 candidatos. 

Art. 17º - São inelegíveis os membros da Comissão Eleitoral, os mesários, os membros do Conselho 

Fiscal e os alunos que tenham colação de grau prevista para antes do término do mandato, em 

conformidade com o artigo 28 e 26 do Estatuto da Entidade. 

 

 

4 - Mesa eleitoral – composição e procedimentos 

 

Art. 18º - A mesa será composta por mesário designado pela Comissão Eleitoral em concordância 

com representantes de ambas as chapas, e por representantes de ambas as chapas. 

Art. 19º - Na mesa constarão Ata do processo eleitoral, a lista de discentes regularmente 

matriculados no presente semestre de GPP da USP, as cédulas, canetas, e a urna. 

Art. 20º - A urna será vedada por lacres assinalados por membro da Comissão Eleitoral e 

representantes de ambas as chapas.  

§ 1º - O lacre do orifício para deposição das cédulas só será violado quando da abertura da mesa 

eleitoral, e será obrigatoriamente relacrado, com novo lacre assinalado, nos horários de fechamento 

da mesa.  

§ 2º - No momento de abertura e de fechamento da mesa, deverá constar, na Ata da mesa, assinatura 

do membro da Comissão Eleitoral e/ou do mesário, e de um representante de cada chapa. 



Art. 21º - Ao ser fechada a mesa, a urna lacrada deverá ser entregue pelo mesário a membro da 

Comissão Eleitoral, sob supervisão de representantes de cada chapa. 

 

5 - Apuração 

 

Art. 22º - A apuração da votação se dará de forma única, com a abertura da urna, na noite de 3 de 

Novembro de 2011, no Espaço dos Estudantes da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 

Universidade de São Paulo, contando, obrigatoriamente, com membro da Comissão Eleitoral de 

representantes de ambas as chapas.  

§ único – O acompanhamento da apuração será aberto a quaisquer interessados.  

Art. 23º - O resultado da votação obedecerá ao princípio majoritário, apurado por maioria simples 

de votos válidos. 

 

6 - Disposições Gerais 

 

Art. 24º - O resultado, anunciado logo ao término da apuração, será publicado em canais de 

comunicação dos discentes de GPP da USP, dentro do limite estatutário de 7 dias letivos. 

Art. 25º - Dentro deste prazo de sete dias, a Comissão Receberá e considerará quaisquer 

questionamentos referentes ao processo eleitoral, respeitado os limites determinados pelo § 4º do 

artigo 26 do Estatuto. 

Art. 26º - Ao término do prazo estatutário de sete dias letivos será empossada a chapa vencedora, 

como Gestão 2011-2012 da Diretoria do Centro Acadêmico Herbert de Sousa. 

Art. 27º – Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

 

 

 

São Paulo, 3 de Outubro de 2011 

 

Douglas Nier e Helena Marcon 

Membros da Comissão Eleitoral 

Pela Comissão Eleitoral do Centro Acadêmico Herbert de Sousa 2011 


