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Regulamento das Eleições para Representantes Discentes e  
Técnico-Administrativos em Educação junto à  

Câmara de Graduação da EFLCH 
 
 

A Câmara de Graduação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp 
– EFLCH resolve:  
 
Art. 1º - Convocar eleições para representantes discentes e técnico-administrativos em 
educação junto à Câmara de Graduação da EFLCH. 

I – Poderão inscrever-se como candidato a representante discente todos os alunos regularmente 
matriculados nos cursos de graduação da EFLCH. 
II – Poderão inscrever-se como candidato a representante técnico-administrativo todos os 
técnico-administrativos em educação do quadro de servidores da EFLCH.  
 
Art. 2º - As inscrições estarão abertas no período de 23 a 28 de outubro de 2019, das 13h às 
20h, através do email apoiopedagogico@unifesp.br. Os interessados deverão enviar email 
solicitando a Inscrição. 
 
Art. 3º - O período de campanha será entre os dias 23 a 28 de outubro de 2019.  
 
Art. 4º - No dia 29 de outubro de 2019 será divulgada na página do Campus Guarulhos lista 
dos candidatos inscritos e habilitados ao escrutínio.  
 
Art. 5º - As eleições para os representantes TAE serão realizadas entre os dias 29 a 31 de 
outubro de 2019, das 13h às 20h, a ocorrer na sala do Núcleo de Apoio Pedagógico, por meio 
de escrutínio secreto, em cédula a ser fornecida no ato da votação, em que constará nome 
completo e por ordem alfabética dos candidatos. 
 
Art. 6º - As eleições para os representantes discentes serão realizadas entre os dias 29 a 31 de 
outubro de 2019, das 13h às 20h, a ocorrer na sala de Apoio ao Docente, por meio de escrutínio 
secreto, em cédula a ser fornecida no ato da votação, em que constará nome completo e por 
ordem alfabética dos candidatos. 

I – Os representantes discentes serão escolhidos por seus pares, dentre os estudantes 
regularmente matriculados nos cursos de graduação da EFLCH. 
II – Os representantes técnico-administrativos serão escolhidos por seus pares, dentre os 
membros efetivos do quadro de servidores da EFLCH. 

Parágrafo Primeiro: Cada eleitor poderá votar em até 02 (dois) candidatos de sua categoria. 
Parágrafo Segundo: As cédulas que não apresentarem indicação de candidato votado serão 
consideradas “em branco” e as que apresentarem indicação de mais de 02 (dois) candidatos será 
considerada “voto nulo”. 
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Art. 7º - Serão eleitos 02 (dois) representantes discentes titulares, sendo 01 (um) para cada 
turno (vespertino e noturno), junto à Câmara de Graduação da EFLCH – UNIFESP, para 
mandato de um ano, com possibilidade de recondução. 

Parágrafo Primeiro: O candidato com maior número de votos de cada turno será titular, e os 
demais serão suplentes, por ordem do mais votado.  
Parágrafo Segundo: Em caso de empate, o candidato discente com o menor número de 
matricula será mais bem classificado, ou seja, o critério de desempate será por maior tempo de 
vínculo com a EFLCH. 
Parágrafo Terceiro: Caso assentos de representantes discentes de um turno não sejam 
ocupados por falta de candidatos ou vacância, os assentos remanescentes serão redistribuídos 
para os suplentes mais votados de outro turno, sendo que a vaga do assento retorna para o turno 
original na eleição seguinte. 
 
Art. 8º - Serão eleitos 02 (dois) representantes técnico-administrativos titulares junto à Câmara 
de Graduação da EFLCH – UNIFESP, para mandato de um ano, com possibilidade de 
recondução.  

Parágrafo Primeiro: Os dois candidatos mais votados serão titulares, e os demais candidatos 
serão suplentes, por ordem do mais votado. 
Parágrafo Segundo: Em caso de empate, o candidato com o menor número de matricula 
SIAPE será mais bem classificado, ou seja, o critério de desempate será por maior tempo de 
vínculo com a EFLCH. 
 
Art. 9º - A apuração dos votos será feita pela Comissão Eleitoral da Câmara de Graduação, e o 
resultado será divulgado no dia 04 de novembro, durante a reunião ordinária da Câmara de 
Graduação, sendo aprovada nesta reunião e encaminhada para homologação na Congregação. 
O resultado da apuração será publicado no site do Campus Guarulhos.  
 
Art. 10º - Os representantes eleitos tomarão posse na reunião ordinária da Câmara de 
Graduação da EFLCH imediatamente subsequente à homologação dos resultados na 
Congregação.  

 
Art. 11º - Questões pertinentes à eleição não abordadas neste edital serão resolvidas pela 
Câmara de Graduação da EFLCH, ouvidas as partes interessadas e a Comissão Eleitoral. 

 
 

Guarulhos, 21 de outubro de 2019. 
 

 
 
Comissão Eleitoral 
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     Requerimento de Inscrição para a eleição de Representantes Discentes, Titular e Suplente, 
junto à Câmara de Graduação da EFLCH 

 
 
 

À Comissão Eleitoral da Câmara de Graduação da EFLCH, 
 
 
Eu,__________________________________________________________________________, 

aluno(a) regularmente matriculado(a) no curso de graduação em  _________________________ 

__________________________________________________________________________, do  

período______________________, da Universidade Federal de São Paulo, número de 

matrícula_________________, venho requerer minha inscrição como candidato(a) a 

Representante Discente da Câmara de Graduação da EFLCH – UNIFESP, para o período 

__________________. 
  
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura do(a) Candidato(a) a Representante Discente 

 
 
 
 
 

Guarulhos, ___ de outubro de 2019. 
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À Comissão Eleitoral da Câmara de Graduação da EFLCH, 
 
 

Eu,__________________________________________________________________________, 

Técnico-Administrativo em Educação da Universidade Federal de São Paulo, número de matricula 

SIAPE______________________, venho requerer minha inscrição como candidato(a) a 

Representante Técnico-Administrativo em Educação da Câmara de Graduação da EFLCH – 

UNIFESP. 

 

Atenciosamente, 

 
 
  
 

____________________________________________________________________ 
     Assinatura do(a) Candidato(a) a Representante Técnico-Administrativo em Educação 

 
 
 
 
 

Guarulhos, ___ de outubro de 2019. 
 
 


