
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 NOSSA VOZ. A mesma cumpriu o estabelecido no 
Edital e no Regimento Eleitoral, tendo apresentado dentro do prazo os 
documentos necessários à homologação. 
 
Viemos também deixar público que a chapa TERRITÓRIO LIVRE, apresentou 
toda a documentação necessária para a inscrição no processo, mas será 
indeferida pelos motivos aqui apresentados. Um dos requisitos necessários à 
inscrição da chapa é a apresentação de que os alunos regularmente 
matriculados na graduação apresentem documentação comprovando que não 
concluirão o seu determinado curso durante o período dos dois primeiros 
semestres da posse. Apesar da não existência de um impedimento para que 
alunos da pós-graduação que não respeitem os mesmos critérios participem do 
processo eleitoral, o estudante Lucas Borges Menezes, regularmente 
matriculado no Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais, apresentou 
documento afirmando que possui prazo para a defesa de dissertação previsto 
para maio de 2018. Importante lembrar que a data prevista no edital publicado 
pela mesma comissão versa que os dias da votação ocorrerão no mesmo mês 
do prazo para a defesa do referido aluno, nos dias 03 e 04, e portanto, seria 
possível que o mesmo concluísse suas atividades acadêmicas antes mesmo do 
findar do processo eleitoral. Ou, se tanto, que permanecesse com vínculo com a 
instituição por menos do que 30 dias de findado o processo eleitoral. Portanto, 
buscando garantir igualdade de participação de todas as chapas inscritas no 
processo, a Comissão Eleitoral resolve indeferir a referida chapa do processo 
eleitoral para o DCE pelos motivos aqui expostos. 

 
 

Vitória da Conquista, 14 de abril de 2018.  
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