
EDITAL DE ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DE TURMA DO CURSO DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL DA FACULDADE 2 DE JULHO 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º - A eleição para representantes de turma do Curso de Comunicação Social realizar-se-á, dia 

02/06/2017, das 08:00 às 21:00, Local Rua Leovigildo Felgueiras, 81, Garcia, Faculdade Dois de 

Julho. 

Art. 2º - A eleição dar-se-á através do voto direto, secreto e universal. Parágrafo Único – Poderão 

votar e ser votados todos os alunos regularmente matriculados no curso de Comunicação Social, 

habilitação em Jornalismo e Propaganda & Marketing.  

Art. 3º - A participação nesta eleição dar-se-á através do registro de chapas para a representação de 

turmas em link específico no site da F2J.  

Art. 4º - Será considerada eleita à chapa que obtiver maioria simples de votos, não computados os 

em brancos e os nulos.  

Parágrafo  Ùnico – Um Comissão Eleitoral deverá ser formada entre as turma dos cursos de 

Comunicação Social, escolhida de forma consensual. Os candidatos não poderão compor a referida 

comissão. 

DO REGISTRO DAS CHAPAS 

Art. 5º - As Chapas poderão efetuar seus registros entre os dias 25 a 31 de maio, no site da Faculdade 

2 de Julho. A escolha e a inscrição de candidatos serão realizadas em separado para cada curso e 

turno. 

 Art. 6º - O pedido de registro deve ser feito com a lista dos componentes da chapa com a devida 

indicação do cargo que o mesmo ocupará (líder e vice-líder), dando ciência da sua inscrição no pleito 

e, à critério, o nome da chapa.  

a) Os cargos que compõe a representação de turno são:  

1. Líder;  

2. Vice-líder;  

§ 1º Cada chapa deverá informar no ato de sua inscrição, os nomes de seus membros, em conjunto 

com os respectivos número de matrícula de cada candidato, curso, contato telefônico e e-mail. 

§ 2º Cada chapa deverá conter um líder e um vice-líder. 

 

§ 3º Concorrerão candidatos dos cursos de Jornalismo matutino e noturno (para as vagas de um 

líder e um vice-líder por turno) e Propaganda & Marketing matutino e noturno (para as vagas 

de um líder e um vice-líder por turno). 

 

DA PROPAGANDA ELEITORAL EM GERAL 

Art. 7º - As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade das chapas.  



Art. 8º - Independente da obtenção de licença ou de autorização da Comissão Eleitoral é livre a 

veiculação de propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, volantes e outros impressos, os 

quais devem ser editados sob responsabilidade da chapa.  

DA VOTAÇÃO 

Art. 9 - Votação dar-se-á por sistema manual com células de papel confeccionadas pela comissão 

eleitoral. 

Art. 10º - Somente poderão votar estudantes regularmente matriculados, de acordo com a listagem 

da  Secretaria Acadêmica.  

Art. 11º - Para votar, o eleitor deverá identificar-se por algum documento que contenha foto. O 

eleitor então assinará seu nome na lista de verificação, e assinalará na cédula, rubricada pelo mesário, 

no campo correspondente à chapa de sua preferência. Observado esses procedimentos o eleitor 

conclui o processo depositando sua cédula na urna.  

a) A votação só será válida mediante assinatura de lista de participação com respectivo 

número de matrícula na hora de depositar o voto. 

b) As cédulas conterão os nomes dos candidatos a líder e vice-líder. 

      c) Os votos serão depositados em urna específica. 

 

DOS MESÁRIOS 

Art. 12º - Os mesários serão os membros da Comissão Eleitoral, desde que não integrem nenhuma 

das chapas.  

DA APURAÇÃO 

Art. 13º - A apuração iniciar-se-á logo após o término da votação no NAE - Núcleo de Atendimento 

ao Aluno e será pública e ininterrupta até a publicação do resultado final.  

a) A contagem será feita por fiscais de sala escolhidos entre os próprios alunos.  

b) Os resultados serão publicados imediatamente a seguir. 

 

Art. 14º - Serão considerados nulos todos os votos que contenham inscrições que não deixem 

evidente a opção do eleitor por algumas das chapas, bem como aquelas cédulas que não estiverem 

rubricadas por pelo menos, um membro da Mesa Receptora;  

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 15 - Caso existam mais de uma chapa de cada curso inscrita para o pleito, a Comissão Eleitoral 

poderá decidir pela  organização de um debate entre as chapas, no dia 1/06/2017.  

Art. 16 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

Art. 17- O mandato terá validade por dois semestre, iniciando-se em 2017.2 


