
RESPOSTA AO RECURSO EMITIDO PELOS DISCENTES ELIOMAR JUNIOR 
GOMES DA SILVA PEREIRA E UISE EPITÁCIO MELO DE OLIVEIRA 

 

 
 
Através desta, a Comissão Eleitoral empossada pela Assembleia Geral 

dos/as Estudantes no dia 06 de março de 2018 vem apresentar resposta ao 

recurso enviados, respectivamente no dia 11 de abril de 2018, às 16h59min e às 

22h57min. 

Foi requerido, através de ambos os documentos, a prorrogação da 

inscrição de chapas no processo eleitoral vigente. Considerando os princípios 

contidos no Art. 48 do Estatuto do DCE, que versam sobre a supremacia de 

participação, construção coletiva e a pluralidade de ideias, a Comissão Eleitoral 

entende a necessidade de cumprir parcialmente as demandas apresentadas, 

através da prorrogação das inscrições de chapas. Para isso, será acrescentado 

ao calendário a nova data de inscrição do dia 13 de abril de 2018. Durante o 

referido dia, membros da Comissão Eleitoral estarão na sala do DCE entre as 

20h e 21h, recebendo a documentação completa das chapas que desejarem se 

inscrever. As novas chapas serão homologadas no dia 14 de abril de 2018 e 

poderão apresentar recursos até o dia 15 de abril do mesmo ano, de forma que 

não haja alteração em demais datas do calendário já definido por esta comissão.  

Um dos pontos que ambas as chapas tratam é sobre a data de divulgação 

do edital de convocação de eleição DCE, o referido edital foi publicado no dia 28 

de março de 2018, através da página do Facebook do DCE. Devido as datas da 

votação estarem em desencontro com parte dos estudantes do curso de história, 

o Centro Acadêmico de História solicitou alteração do cronograma de eleição. 

Tendo em vista a solicitação aprovada, a presente Comissão Eleitoral publicou 

um edital no dia 3 de abril de 2018, tanto no página do Facebook quanto no site 

da Uesb, reorganizando as datas de votação, porém mantendo as datas de 

inscrição.  

 Entendemos também que as chapas não homologadas durante o período 

podem retirar os seus documentos e fazer uma nova inscrição no novo período 

aberto. Para isso, devem entrar em contato com os membros da Comissão 

Eleitoral em tempo hábil para que os documentos sejam devidamente entregues.  

 
 



 

 

Vitória da Conquista, 12 de abril de 2018.  
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