
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 
 
 
De acordo com as regras presentes no Edital e no Regimento Eleitoral previamente             
publicados, em acordo com o Estatuto do Diretório Central de Estudantes, a Comissão             
Eleitoral instituída no dia 06 de março de 2018 vem a público homologar a chapa               
KAMAYURÁ: POR UM DCE DE MOBILIZAÇÃO E RESISTÊNCIA. A mesma cumpriu o            
estabelecido no Edital e no Regimento Eleitoral, tendo apresentado dentro do prazo os             
documentos necessários à homologação. 
 
Viemos deixar público que a chapa NOSSA VOZ descumpriu principíos estabelecidos tanto            
no Estatuto do DCE, quanto no Edital de Convocação das Eleições, sendo portanto,             
indeferida no atual processo eleitoral. Estes foram: 
Art. 37. § 1º – É obrigatória a inscrição de alunos/as nas suplências, não podendo               
ultrapassar as 3 (três) definidas neste artigo. 
Art. 50. São elegíveis todos os membros do DCE que: 
II – não forem concluintes de curso de graduação durante os dois primeiros             
semestres do mandato; 
Além disso, algumas informações presentes na ficha de inscrição não estavam em            
conformidade com os documentos entregues à Comissão Eleitoral em prazo estabelecido. 
 
O estudante que queira analisar a documentação entregue pelas chapas poderá entrar em             
contato com a Comissão Eleitoral através do e-mail dceconquista@uesb.edu.br para que           
uma análise presencial seja realizada. Este estudante deverá portar documento com foto e             
número de matrícula. 
 
É importante lembrar que, como estabelecido no Art 7º do Edital de Convocação, os              
recursos podem ser enviados, de forma escrita, para a Comissão Eleitoral através do             
supracitado e-mail e deverão respeitar as regras já estabelecidas no Edital. 
 
 

Vitória da Conquista, 10 de abril de 2018. 
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Caio Amorim de Almeida 
Matrícula nº: 201211801 

Comunicação Social 
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Laelson Almeida Miranda 
Matrícula nº: 201611581 

Pedagogia 
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Carina Sucro Moraes Galvão Carvalho 
Matrícula nº: 201420352 
Licenciatura em História 
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Ana Carolina Almeida Moro 
Matrícula nº: 201400055 

Medicina 
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Urias Ferraz de Andrade 
Matrícula nº: 201620949 
Licenciatura em História 


