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Edital de Eleição para a Coordenação Julho 2018 

 

 

Capítulo 1 – Dos documentos necessários 

 Comprovante de matrícula atualizado e emitido pelo Registro Escolar da 

UFV; 

 Formulário de Inscrição devidamente preenchido. 

 

Capítulo 2 – Do prazo para as inscrições 

 

 As inscrições devem ser enviadas com documentos anexos até às 

23h59min do dia 26 de maio de 2017, para o email 

rifaelotojulho2017@gmail.com com o assunto “ELEIÇÃO JULHO 2018”. 

 

Capítulo 3 – Dos votantes 

 

 Poderão votar todos os possíveis formandos cujos nomes encontram-se 

na lista emitida pelo registro escolar; 

 Poderão votar procuradores de possíveis formandos cujos nomes 

encontram-se na lista emitida pelo registro escolar; 

 Os estudantes que não estão na lista de possíveis formandos, mas 

ingressaram até 2014 na universidade, poderão votar desde que levem 

um documento que comprove a data de admissão na mesma 

(SAPIENS); 

 É INDISPENSÁVEL a  apresentação da Carteirinha de Estudante. 

 

Capítulo 4 – Da eleição 

 

 Serão eleitos 30 estudantes para os cargos de Financeiro, Rifa e Loto, 

Eventos, Divulgação, Geral e Fiscal; 

 Será eleito o mais votado de cada cargo por centro (CCH, CCA, CCE, 

CCB), totalizando 24 coordenadores; 

 Das 6 vagas remanescentes, 4 serão ocupadas pelo segundo mais 

votado de cada centro independente do cargo, formando assim uma 

nova chapa, denominada “Geral”; 

 As outras 2 vagas remanescentes serão ocupadas pelos terceiros mais 

votados independente do centro; 

 As coordenadorias da chapa “Geral” serão decididas por meio de 

sorteio, que será realizado após a eleição.  
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Capítulo 5 – Do Local e Horário 

 

 A eleição será realizada nos auditórios I e II do PVB, no dia 31 de maio 

de 2017, com início às 12h15min e término às 13h45min; 

 A contagem dos votos ocorrerá após o término da eleição, sendo 

necessária a presença de um membro de cada chapa, ou o membro 

individual. 

 

 

Em caso de dúvidas a coordenadoria Rifa e Loto Julho 2017 está disponível via 

email rifaelotojulho2017@gmail.com. 
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