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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 24 de outubro de 2019 vem a público HOMOLOGAR a inscrição da chapa 

RODA VIVA: É TEMPO DE (RE)NASCER.  

  A chapa cumpriu o estabelecido no Edital e no Regimento Eleitoral, tendo apresentado 

dentro do prazo os documentos necessários à homologação. Em respeito ao princípio da 

Transparência elencado pelo Estatuto do DCE é válido ressaltar que duas questões pontuais 

foram encontradas nos documentos entregues pela chapa em questão:  

a) O atestado de provável período de conclusão e de percentual cumprido de curso de um 

membro da chapa foi emitido pelo Colegiado de Pedagogia com o ano incorreto (2019), 

entretanto a chapa conseguiu corrigir o erro apresentando, dentro do prazo do dia 12 (doze) de 

fevereiro de 2020 (dois mil e vinte) estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária, um novo 

documento com a data correta. Ressaltamos que a situação com o documento ocorreu devido a 

problemas técnicos do Colegiado.                                                                                                 

b) A cópia do comprovante de matrícula de um dos membros da chapa estava com problemas 

de impressão, mas o membro da chapa apresentou o comprovante original que estava idêntico à 

cópia.  

  Como foi estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no dia 03 (três) de 

fevereiro de 2020 (dois mil e vinte), a chapa já homologada no edital de homologação 

publicado no dia 20 (vinte) de novembro de 2019 (dois mil e dezenove) deveria atualizar os 

seguintes documentos: Cópia de atestado ou comprovante de matrícula atualizado de cada 

um(a) dos(as) integrantes da chapa e Declaração emitida pelo colegiado do curso de graduação 

ou pós-graduação para cada um(a) dos(as) integrantes, atestando o provável  período de 

conclusão e percentual de curso. Tendo a chapa atualizado os documentos mencionados, a 

Comissão Eleitoral resolve deferir a Chapa Roda Viva: É Tempo de (Re)Nascer.  
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Vitória da Conquista, 13 de fevereiro de 2020 
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