
 

Grêmio Estudantil do Colégio Santo Antônio 
Diretoria do Grêmio – 2017 2018 

Comissão Eleitoral 
 

EDITAL DO PROCESSO ELEITORAL 2018-2019 
 

A DIRETORIA DO GRÊMIO, POR INTERMÉDIO DE SUA DIRETORIA EXECUTIVA, 

REPRESENTADA PELO SEU PRESIDENTE, E EMBASADA NAS DIRETRIZES E NORMAS 

DEFINIDAS PELO ESTATUTO SOCIAL E PELA PROGRAMAÇÃO ANUAL, EDITA e 

PUBLICA: 

 

1. Este edital disciplina as normas, regras e diretrizes para a 

realização do Processo Eleitoral 2018-2019, que definirá os membros 

componentes da Diretoria do Grêmio Estudantil para o período de 

17/04/2018 a 16/04/2019. 

 

2. Quaisquer questões relativas a este edital serão dirimidas apenas 

pelo Grêmio Estudantil, na forma do Estatuto. 

 

3. O processo eleitoral é composto por 7 (sete) etapas: 

 

a. Divulgação do Cronograma Provável e do Edital; 
b. Inscrição das chapas; 
c. Homologação das inscrições; 
d. Campanha Eleitoral; 
e. Escrutínio; 
f. Apuração; 
g. Divulgação dos resultados e posse da chapa vencedora. 

 

4. A Comissão Eleitoral é composta pelos membros da Diretoria do Grêmio 
Estudantil.  

 

5. Poderão concorrer ao pleito chapas formadas por 8 (oito) integrantes 
matriculados e frequentes em quaisquer das séries do Ensino Médio, 

estando cada um deles vinculado a um dos cargos de Diretoria definidos 

pelo Estatuto Social, quais sejam: 

 

a. Presidente; 
b. Secretário(a)-Geral e Tesoureiro(a); 

c. Diretor(a)de Comunicação e Imagem; 
d. Diretor(a)de Estrutura e Logística; 
e. Diretor(a)de Entretenimento; 
f. Diretor(a)do Departamento Social e Pastoral; 
g. Diretor(a)de Política; 
h. Diretor(a)do Pedagógico. 



 

 

6. É vedada ao aluno a participação em duas ou mais chapas diferentes no 

mesmo processo eleitoral, sendo que este fato acarretará a não 

homologação das inscrições de nenhuma delas. 

 

7. As inscrições das chapas serão realizadas por meio digital, pelo 

email gremioestudantilcsa@administrador.net.br. No email deverão ser 

fornecidas as seguintes informações: nome da chapa; nome completo de 

todos os integrantes; vinculação de cada membro aos cargos da Diretoria; 

telefone celular de todos os integrantes; email de todos os integrantes. 

 

8. A Comissão Eleitoral poderá recusar-se a homologar a inscrição de 

chapas com nomes ou slogans inadequados ao ambiente escolar, que 

injuriem ou ofendam outras chapas ou seus integrantes, ou que disseminem 

discursos de ódio ou discriminação. 

 

9. As inscrições das chapas se iniciarão no dia vinte e quatro de 

fevereiro de dois mil e dezoito (24/02/2018) e se encerrarão à zero hora 

do dia dez de março do mesmo ano (10/03/2018). 

 

10. Inscrições entregues antes ou depois do prazo acima descrito não 

serão aceitas. 

 

11. Se, ao fim do período de inscrições, apenas uma chapa estiver 

inscrita, o período será estendido por 3 (três) dias úteis. Se persistir 

o fato, a chapa inscrita será considerada eleita. 

 

12. Juntamente com a inscrição, as chapas deverão entregar à Comissão 

Eleitoral uma foto do logotipo da chapa ou foto dos integrantes 

componentes, para inclusão no sistema eletrônico de votação. 

 

13. São razões para a não homologação da inscrição de uma chapa: 

 

a. A presença de um aluno que está, também, em outra chapa no mesmo ano; 
b. Prestação de informação falsa ou inexata ou sua omissão; 
c. O nome da chapa, ou seu slogan, é inadequado ao ambiente escolar, 

ofende ou injuria outras chapas ou dissemina discursos de ódio ou 

discriminação. 

d. A chapa entregou o formulário de inscrição à Diretoria do Grêmio 

antes ou após o prazo definido neste edital. 

e. Algum dos membros da chapa não é matriculado e frequente no Colégio 
Santo Antônio; 

f. A chapa não está formulada da maneira adequada ou a inscrição não 

está de acordo com as normas aqui estabelecidas. 

 

14. O período de campanha se inicia no dia vinte e seis de março de dois 

mil e dezoito (26/03/2018) e se encerra ao final do dia nove de abril de 

dois mil e dezoito (09/04/2018). 

 

15. Qualquer campanha realizada fora do período estipulado implicará, 

após prévia avaliação da Comissão Eleitoral, a desclassificação da 

candidatura da chapa. 

 

15.1 Se a comissão eleitoral constatar que não houve intenção de infração 

das normas dispostas neste edital por parte da chapa, ela irá alertar os 

integrantes desta somente uma vez. Caso a realização de campanha 

irregular persista, a chapa será desqualificada do processo eleitoral.  
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16. Não são admitidas campanhas que sejam ofensivas à honra dos membros 

das outras chapas (caluniosas, difamatórias ou injuriosas) ou à imagem 

das demais chapas. O descumprimento dessa determinação implicará 

punição a ser definida pela Comissão Eleitoral, podendo haver eliminação. 

 

17. Denúncias poderão ser feitas durante o processo eleitoral, ou em até 

15 (quinze) dias após seu término, prazo após o qual as irregularidades 

prescrevem. 

 

18. Após realizada a denúncia, os fatos serão apurados pela Comissão 

Eleitoral, sendo convidados os membros da chapa para prestar 

esclarecimento. 

 

19. Não haverá, em nenhuma hipótese, financiamento de campanha pelo 

Grêmio Estudantil. 

 

20. O escrutínio será realizado no dia dez de abril de dois mil e 

dezoito (10/04/2017), por meio de voto individual, secreto e computado 

em sistema eletrônico de votação. 

 

21. São habilitados a votar todos os alunos matriculados e frequentes em 

qualquer das séries do Ensino Médio ou em qualquer das séries do Ensino 

Fundamental II. 

 

22. Haverá um sistema eletrônico de votação, que ficará aberto para 

votação facultativa, nos seguintes horários: 

 

1. Das 9h40min às 10h10min; 
2. Das 12h30min às 13h35 min; 
3. Das 15h50min às 16h30min; 
4. Das 17h40min às 18h30min. 

 

23.1 Haverá dois mesários na seção eleitoral. Um deles deverá conferir a 

identidade do estudante e pedir que ele assine a lista de votação. O 

outro ficará responsável por liberar a urna de votação. 

 

24. Cada estudante poderá votar uma vez, e poderá votar em quaisquer das 

chapas homologadas (identificadas por seus números), votar em branco ou 

anular seu voto. 

 

25. Às 18h30min, o sistema de votação será encerrado e será, desde logo, 

impresso relatório de contagem de votos. 

 

26. Será considerada eleita a chapa que obtiver, em qualquer quantidade e 

proporção, maioria dos votos válidos. Não ocorre segundo turno, em 

nenhuma hipótese. 

 

27. Em caso de empate entre duas ou mais chapas, caberá à Diretoria do 

Grêmio em exercício, determinar, por meio de sorteio, a chapa vencedora. 

 

28. Caso haja comprovada ou fortemente indiciada, o escrutínio será 

anulado e repetido no próximo dia útil letivo. 

 

29. A posse da chapa eleita ocorrerá no dia dezessete de abril de dois 

mil e dezoito (17/04/2018), com a lavratura da ata de posse. 

 

 



30. Revogadas as disposições em contrário, o presente edital entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

 

Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

MESA DA DIRETORIA 

DIRETORIA EXECUTIVA – 2017 2018 

 



 

Grêmio Estudantil do Colégio Santo Antônio 
Diretoria do Grêmio – 2017 2018 

Comissão Eleitoral 
 

CRONOGRAMA PROVÁVEL 

 
Documento Anexo ao Edital  

 

DATA EVENTO 

24/02/2018, 21h 
Abertura das Inscrições das Chapas 

(COM FOTO DO LOGOTIPO/INTEGRANTES) 

10/03/2017, 0h 
Encerramento das Inscrições das 

Chapas 

ATÉ 13/03/2018 
Divulgação do Relatório de 

Homologação das Inscrições 

26/03/2018 
Início da Campanha 

09/04/2017 
Término da Campanha 

10/04/2017 
Eleição 

17/04/2017 
POSSE 

 

 

Publique-se. 
 

Belo Horizonte,  24  de fevereiro de 2017. 

 
 

MESA DA DIRETORIA 

DIRETORIA EXECUTIVA – 2017 2018





 


