
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 

CONSELHO DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL  

DOS GRUPOS PET COMISSÃO ELEITORAL DO XXI ENAPET 

   

  

EDITAL 01/2016 PARA ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA DA CENAPET  

(COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DOS GRUPOS PET)  

  

  

A Comissão Eleitoral do XXI ENAPET (Encontro Nacional dos Grupos PET) torna público a 

comunidade petiana o edital de inscrição para eleição da Diretoria da CENAPET na forma 

do seu Estatuto vigente, aprovada pela Assembleia Geral do ENAPET XVIII em Recife, no 

dia 4 de outubro de 2013. O Estatuto da CENAPET pode ser encontrado em 

(https://cenapet.wordpress.com/).  

  

1. DA INSCRIÇÃO DA CHAPA PARA A DIRETORIA  

1.1. As inscrições das chapas para a Diretoria da CENAPET ocorrerão a partir da data de 

publicação deste até o dia 02/08/2016.  

1.2. Deverá preencher o formulário de inscrição, que se encontra em  

(https://cenapet.wordpress.com/),  e  enviar  para  o  endereço  eletrônico 

eleicaocenapet@hotmail.com.   

1.3. No formulário deverão conter o nome da chapa, as principais propostas, membros 

das 05 macrorregiões brasileiras e os dados dos membros.  

1.4. A inscrição da chapa apenas poderá ser aceita com o envio, quando da sua inscrição, 

de documentos de ciência e aceitação de todos os seus membros. 1.5. Será aceita a 

inscrição apenas das chapas que tiverem completas;  

1.6. A chapa terá direito a inscrição de dois fiscais (é opcional, que poderá ser um membro 

da chapa). Os fiscais inscritos deverão estar presentes, representando sua chapa 

durante o processo de votação e contagem de votos.  

1.7. Não serão aceitas alterações dos membros das chapas.  

1.8. A homologação final da chapa ocorrerá mediante assinatura, dos seis integrantes da 

Comissão Eleitoral, da solicitação de candidatura, no primeiro dia do XXI ENAPET.  

1.9. Todos os membros da chapa deverão estar credenciados no evento;  

1.10. O candidato inscrito deve manter-se vinculado ao programa durante todo o mandato, 

do contrário este será revogado.  

1.11. Atuais membros da Diretoria podem se recandidatar, desde que seja o primeiro 

mandato, ou seja, um candidato pode se reeleger apenas uma vez.  

1.12. Na ausência de uma dessas condições supracitadas, a chapa estará 

automaticamente impugnada.  

1.13. As propostas das chapas serão divulgadas na página do evento a partir do dia 

03/08/2016.    

2. DOS CARGOS  



2.1. A CENAPET é formada por três instâncias deliberativas, sendo representadas 

pelas tabelas a seguir:  

  

I - Diretoria 

Cargo Tutor Docente Discente 

Bolsista 

Discente 

Presidente 1    

Vice-Presidente 1    

Diretor de Organização Regional  1  1 

Diretor de Comunicação  1  1 

Diretor de Representação Estudantil   1  

Diretor de Mobilização Estudantil   1  

  

II - Conselho  

Cargo  Tutor  Docente   Discente Bolsista   Discente   

Conselheiro   
  5     5   

  

III - Assembléia Geral   

  

Todos os participantes do evento.     

  

3. DAS COMPETÊNCIAS DA DIRETORIA  

3.1. Conforme o Art. 18 do Regimento, compete à Diretoria:  

I - Executar as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho;   

II - Elaborar o orçamento anual se houver disponibilidade de recursos de qualquer 

natureza, e propô-lo ao Conselho, assim como submeter ao mesmo a respectiva prestação 

de contas, até a data por este fixada;   

III - Propor as datas para o ENAPET ao qual se refere o Art. 11, para os Encontros 

Regionais e estaduais oficiais e para a Assembleia Geral;  

IV - Submeter à aprovação do Conselho a criação de comissões temporárias para tratar 

de assuntos relevantes;   

V - Designar representantes da CENAPET em congressos, órgãos e outras sociedades 

nacionais quando houver convites específicos a respeito.  

  



4. DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO  

4.1. Conforme o Art. 18 do Regimento, compete ao Conselho: I - 

Regulamentar as deliberações da Assembleia Geral;   

II - Examinar relatórios, orçamentos e prestações de contas apresentados pela Diretoria e 

encaminhar à Assembleia Geral;   

III - Nomear os membros da Comissão Eleitoral com o objetivo de organizar e apurar as 

eleições para Diretoria e Conselho, sendo vedada a participação nessa  

Comissão de qualquer um dos candidatos inscritos;   

IV - Regulamentar os critérios de desempate para os processos eleitorais;  

V - Deliberar sobre a formação das Secretarias Regionais e aprovar os regulamentos 

elaborados por estas;   

VI - Deliberar sobre a criação e extinção de Comissões Especiais e homologar os 

regulamentos elaborados por estas;   

VII - Deliberar sobre os casos que lhe forem propostos pelas comissões especiais;   

VIII - Aprovar a realização de eventos propostos pela Diretoria e Comissões Especiais;   

IX - Aprovar a política editorial da CENAPET, a partir de proposições da Diretoria;  X - 

Aprovar os nomes dos editores de revistas publicadas pela CENAPET, a partir de 

indicações feitas pela Diretoria;   

XI - Aprovar planos estratégicos, a partir de proposições da Diretoria.  

  

5. DAS COMPETÊNCIAS DO PRESIDENTE  

5.1. De acordo com o Art. 19 do Regimento, compete ao Presidente:  

I - Representar o PET junto ao Conselho Superior do Programa junto à  

SESu/MEC;  

II - Representar a CENAPET em juízo;  

III - Representar a CENAPET em foros acadêmicos, políticos e técnico-científicos;  

IV - Presidir as reuniões da Diretoria;  

V - Convocar extraordinariamente a Assembleia Geral;   

VI - Nomear as comissões temporárias aprovadas pelo conselho para tratar de assuntos 

relevantes;   

VII - Gerenciar a administração de recursos próprios para apoio às atividades científicas 

e administrativas da CENAPET, de acordo com as diretrizes do Conselho e Diretoria;  

VIII - Informar previamente nos canais de comunicação do PET as datas e pautas das 

reuniões do Conselho Superior e disponibilizar, nos mesmos canais os relatos em até 15 

dias após a sua realização.  

  

6. DAS COMPETÊNCIAS DO VICE-PRESIDENTE  

6.1. De acordo com o Art. 20 do Regimento, compete ao Vice-Presidente:  

I - Substituir o Presidente em seus impedimentos;  



II - Auxiliar o Presidente em todas as suas atividades políticas e administrativas; III - 

Coordenar a inclusão de métodos de avaliação para auxiliarem os CLAAs e a Comissão 

Nacional de Avaliação.  

  

    
7. DAS COMPETÊNCIAS DO DIRETOR DE ORGANIZAÇÃO REGIONAL 7.1. Conforme o 

Art. 21 do Regimento, compete ao Diretor de Organização Regional:  

I - Coordenar a atuação das Organizações Regionais e dos representantes institucionais, 

se houver;   

II - Executar as deliberações de caráter regional da CENAPET;   

III – Integrar as propostas aprovadas durante os encontros regionais entre si e 

encaminhá-las para o encontro nacional do mesmo ano.  

  

8. DAS COMPETÊNCIAS DO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO  

8.1. De acordo com o Art. 22 do Regimento, compete ao Diretor de Comunicação:  

I – Coordenar a elaboração das atividades e posições da diretoria da CENAPET por 

meio de diversas mídias;  

II – Coordenar a elaboração e execução da política de divulgação da diretoria da 

CENAPET;  

III. Relatar periodicamente o andamento das atividades que forem atribuídas à diretoria da 

CENAPET na Assembleia Geral por meio dos veículos de comunicação usados pela mesma.  

  

9. DAS COMPETÊNCIAS DO DIRETOR DE REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL  

9.1. Conforme o Art. 23 do Regimento, compete à Representação Estudantil: I - 

Representar os discentes do PET no conselho superior do programa, junto a 

SESu/MEC.  

  

10. DAS COMPETÊNCIAS DO DIRETOR DE MOBILIZAÇÃO ESTUDANTIL  

10.1. Conforme o Art. 24 do Regimento, compete à Mobilização Estudantil: I - Coordenar e 

integrar as atividades de interesse dos discentes do PET e encaminhar demandas à 

Diretoria e ao Conselho.  

  

11. DA ELEIÇÃO  

11.1. A eleição para Diretoria da CENAPET é feita bienalmente, sendo que a última ocorreu 

no XIX ENAPET em 2014 na cidade de Santa Maria - RS. A eleição para o Conselho é 

realizada anualmente, tendo a última ocorrida no XX ENAPET em 2015 na cidade do 

Belém – PA.  

11.2. Durante o XXI ENAPET a eleição da Diretoria seguirá o cronograma abaixo:  

Data e hora  Etapa  

02/08 até as 12:00 h  Encerramento das inscrições  

02/08 das 14:00 as 15:30 h  Divulgação das chapas homologadas e suas 

respectivas propostas - Debate entre chapas  



03/08 das 09:00 - 17:00 h  Votação  

04/08  
Contagem dos votos e homologação da votação 

pela Comissão Eleitoral  

05/08  
Divulgação e homologação da votação pela 

Assembleia Geral  

11.3. A eleição para o Conselho é de responsabilidade dos encontros regionais 

SUDESTEPET, ECONPET, ENEPET, NORTEPET e SULPET.   

  

12. DA VOTAÇÃO  

12.1. A votação será realizada no dia 03/08/2016 entre 09:00 - 17:00 h, com urnas fixas, 

distribuídas em locais a serem definidos e divulgados no XXI ENAPET. Será eleita a 

chapa mais votada.  

12.2. Cada participante credenciado no evento terá direito de voto.  

  

13. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

13.1. O resultado da eleição será divulgado pela Comissão Eleitoral durante a Assembleia 

Geral do XXI ENAPET, para apreciação e posterior homologação.   

  

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

14.1. O presente edital entra em vigor a partir de sua divulgação.  

14.2. Casos omissos serão apreciados pela Comissão Eleitoral.  

14.3. Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas entrando em contato com a comissão de 

eleição do XIX ENAPET por meio da página do evento em 

http://enapetufac.wix.com/enapetufac  ou  pelo  endereço  eletrônico 

eleicaocenapet@hotmail.com.   

14.4. É importante a participação de todos nesse processo eleitoral.  

  

  

  

Comissão Eleitoral do XXI ENAPET.  

Rio Branco, 22 de julho de 2016.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



Candidatura de Chapa para Diretoria da Comissão Executiva Nacional  

dos Grupos PET (2016-2018) 

 

 

 

Nome da Chapa:    

 

Propostas:  

 

Presidente (tutor) 

Nome:  

RG:  

Grupo PET:  

Cidade/UF:  

E-mail:  

Telefone:  

 

Vice – presidente (tutor) 

Nome:  

RG:  

Grupo PET:  

Cidade/UF:  

E-mail:  

Telefone:  

 

Diretor (a) de organização regional (docente) 

Nome:  

RG:  

Grupo PET:  

Cidade/UF:  

E-mail:  

Telefone:  

 

 

Diretor (a) de organização regional (discente) 

Nome:  

RG:  

Grupo PET:  



Ano de ingresso no 

PET: 

 

Previsão de saída:  

Cidade/UF:  

E-mail:  

Telefone:  

 

 

 

Diretor (a) de comunicação (docente) 

Nome:  

RG:  

Grupo PET:  

Cidade/UF:  

E-mail:  

Telefone:  

 

Diretor (a) de comunicação (discente) 

Nome:  

RG:  

Grupo PET:  

Ano de ingresso no 

PET: 

 

Previsão de saída:  

Cidade/UF:  

E-mail:  

Telefone:  

 

Diretor (a) de representação estudantil (discente bolsista) 

Nome:  

RG:  

Grupo PET:  

Ano de ingresso no 

PET: 

 

Previsão de saída:  

Cidade/UF:  

E-mail:  

Telefone:  



 

Diretor (a) de Mobilização estudantil (discente bolsista) 

Nome:  

RG:  

Grupo PET:  

Ano de ingresso no 

PET: 

 

Previsão de saída:  

Cidade/UF:  

E-mail:  

Telefone:  

 

Rio Branco – Acre, 30 de julho de 2016 

 

 

Comissão Eleitoral 

 


