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EDITAL Nº 01/2018 - PRAE 

ELEIÇÃO DE REPESENTANTE ESTUDANTIL NO CONSELHO GESTOR DA RESIDÊNCIA 
UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ (ReU/UVA) 

 
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade Estadual Vale do Acaraú 
(PRAE/UVA) torna público a abertura de inscrições de candidatos a Representante 
Estudantil no Conselho Gestor da Residência Universitária (ReU/UVA), período 2018-
2019, e estabelece normas à participação no processo eleitoral, a ser realizado em 
conformidade com disposto no Regimento da Residência Universitária. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1. A eleição do representante estudantil no Conselho Gestor de que trata este Edital 

realizar-se-á em consonância com o Regimento da Residência Universitária, no 
dia 10 de maio de 2018, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h, na Pró-
Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), no campus Betânia.  

1.2. A eleição dar-se-á através do voto direto e secreto.  
1.3. Poderão votar e ser votados todos os alunos moradores da Residência 

Universitária da UVA, sendo vedada a participação de alunos que já participam 
como representantes estudantis em colegiados da Universidade (CONSUNI, CEPE, 
CONDIR, Conselho de Centro) e integrantes eleitos de órgãos de representação 
estudantil desta IES (Centro Acadêmico e Diretório Central dos Estudantes). 

1.4. Serão eleitos como representantes estudantis no Conselho Gestor da ReU/UVA 
dois estudantes, sendo um do sexo masculino e uma do sexo feminino, para 
atuação no referido Conselho pelo período de um ano, contado da data de 
homologação do resultado da eleição, conforme o Regimento da Residência 
Universitária. 

1.5. Serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem maioria simples de 
votos, não computados votos brancos e nulos. 
 

2. DA COMISSÃO ELEITORAL 
2.1. A Comissão Eleitoral, constituída por 6 (seis) membros, será composta pelos 

seguintes integrantes: Pró-Reitor de Assuntos Estudantis; Pró-Reitor Adjunto de 
Assuntos Estudantis; Coordenador de Assistência Estudantil; dois alunos 
residentes indicados pela PRAE; e um Representante do Diretório Central dos 
Estudantes (DCE). 



2.2. Não poderão integrar a Comissão Eleitoral os alunos residentes que sejam 
candidatos no Processo Eleitoral de que trata este Edital. 

2.3. São atribuições da Comissão Eleitoral: 
a) Contribuir para divulgação, junto aos residentes, do Edital que rege o 

Processo Eleitoral; 
b) Coordenar o processo de votação; 
c) Realizar a apuração dos votos; 
d) Lavrar a Ata de Eleição; 
e) Divulgar o resultado da eleição. 

 
3. DO PROCESSO ELEITORAL 
3.1. Da candidatura 

3.1.1. Poderão candidatar-se à representante estudantil no Conselho Gestor da 
Residência Universitária da UVA somente alunos residentes, que 
concorrerão a duas vagas no referido Conselho, devendo ser eleito um 
candidato do sexo masculino e uma candidata do sexo feminino. 

3.1.2. Não haverá formação de chapas, devendo cada candidato inscrever-se 
individualmente, concorrendo a uma das vagas como representante 
feminino e representante masculino no Conselho Gestor da ReU/UVA. 

3.1.3. O registro de candidaturas deverá ser feito, exclusivamente, via internet 
com o envio da Ficha de Inscrição, devidamente preenchida e assinada 
(ANEXO I), e o Termo de Responsabilidade (ANEXO II), para o e-mail 
prae@uvanet.br . 

3.2. Da propaganda eleitoral 
3.2.1. Os candidatos poderão fazer divulgação de sua candidatura por meio de 

propaganda impressa (panfletos, cartazes etc); carro de som (respeitando-
se a legislação municipal que reza sobre poluição sonora); redes sociais etc. 

3.2.2. Qualquer material de campanha eleitoral, que por ventura venham a ser 
feitos, será de responsabilidade de cada candidato. 

3.2.3. Não será permitida a fixação de cartazes ou adesivos fora dos locais 
reservados para esse fim (flanelógrafos) ou a pichação de paredes em 
espaços da Universidade, devendo o mesmo ser observado em espaços 
públicos da cidade.  

3.2.4. Não será permitida propaganda eleitoral no local de votação, no dia da 
eleição. 

3.3. Da votação 
3.3.1. A votação dar-se-á por sistema manual com células em papel, e será 

realizada nas dependências da PRAE, no campus Betânia. 
3.3.2. Somente poderão votar no dia da eleição os alunos residentes. 
3.3.3. Para votar, o eleitor deverá identificar-se por meio de documento com foto 

(Carteira de Identidade ou Carteira de Motorista). 
3.4. Da apuração dos votos 

3.4.1. A apuração dos votos será realizada pela Comissão Eleitoral, imediatamente 
após o encerramento da votação, na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
(PRAE). 

3.4.2. A apuração dos votos será pública, sendo assegurado o direito dos 
candidatos de acompanharem a apuração. 



3.4.3. Antes do início da apuração, mantido o sigilo dos votos, a Comissão Eleitoral 
fará a conferência do número de cédulas depositados na urna, devendo 
número de cédulas depositadas, ser igual ao número de votantes que 
assinaram a lista de votação. 

3.4.4. Serão considerados nulos todos os votos rasurados, sem indicação da 
intenção do voto em um dos candidatos na cédula, bem como aquelas 
cédulas que não estiverem rubricadas pela Comissão Eleitoral. 

3.4.5. Após a apuração dos votos será lavrada a Ata da Eleição.  
 

3.5. Da divulgação do resultado e proclamação dos eleitos 
3.5.1. Caberá a Comissão Eleitoral a divulgação do resultado do processo eleitoral 

e à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis a homologação do resultado do 
processo eleitoral, em solenidade específica. 
 

4. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
4.1. O Processo Eleitoral seguirá o Cronograma de Atividades indicado no Quadro 01, 

a seguir: 
QUADRO 01: Cronograma de Atividades Processo Eleitoral Edital nº01/2018-PRAE 

Atividades Datas 

Registro de candidaturas 02 a 06 de maio de 2018 

Divulgação das candidaturas válidas 07 de maio de 2018 

Interposição de Recursos 08 de maio de 2018 

Resultado do Julgamento de Recursos 09 de maio de 2018 

Eleição 10 de maio de 2018 

Divulgação do Resultado 11 de maio de2018 

Homologação do Resultado 14 de maio de 2018 

 
5. DISPOSIÇÕES FINAIS 
5.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

(PRAE), ouvida a Comissão Eleitoral e observados a legislação vigente e os 
procedimentos internos desta IES. 

 
 

Campus Betânia, Sobral-CE, 27 de abril de 2018. 
 

 
 
 
 

 
Pró-Reitora de Assuntos Estudantis 

Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) 
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ANEXO I 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
1) Nome completo do candidato (letras maiúsculas): 

____________________________________________________________________ 

2) Curso:_______________________________________________________________  

3) RG:_______________________________CPF:_______________________________  

4) Data de nascimento:____________________________________________________ 

5) Sexo: M (   ) F (   )  

6) Matrícula: (Anexar o comprovante) 

7) Assinatura do candidato: 

____________________________________________________________________ 

*** 
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ANEXO II 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

 
Eu, ______________________________________________________ ,declaro 

ter conhecimento de todas as informações contidas no Regimento da Residência 
Universitária da Universidade Estadual Vale do Acaraú (ReU/UVA), comprometendo-me 
a cumprir o referido regimento, caso seja eleito Representante Estudantil no Conselho 
Gestor da ReU/UVA. 

 
Sobral-CE,____/__________/_________. 

 
 

________________________________ 
Assinatura do Candidato 


