
 

DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DA UFOPA 

GESTÃO 2019 – BRAÇOS DADOS 

Unindo e Fortalecendo o Movimento Estudantil na Ufopa 

Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Oeste do Pará 

Campus de Santarém – Unidade Amazônia – 5º Piso – Sala 501  

Avenida Mendonça Furtado, 2946 – Fátima – CEP: 68040-050, Santarém, Pará, Brasil 

EDITAL Nº09/DCE-UFOPA, 01 DE AGOSTO DE 2019 

CONVOCAÇÃO E ELEIÇÃO DOS (AS) DELEGADOS (AS) PARA O 

 3º CONGRESSO DOS (AS) ESTUDANTES DA UFOPA 

Seção I - DO CONGRESSO 

 Art.1º - O Congresso dos Estudantes da Ufopa - CONEUFOPA é a instância máxima de 

deliberação do Diretório Central do Estudantes da Ufopa – DCE UFOPA. 

Art. 2º - O 3º CONEUFOPA será realizado entre os dias 09 a 12 de Outubro de 2019. 

Art. 3º - Compete ao 3º CONEUFOPA:  

I - Reconhecer os delegados eleitos nas unidades, julgando recursos e casos pendentes; 

II - Discutir e votar moções e outras propostas que venham a ser apresentadas pelos delegados 

credenciados; 

III - Denunciar, suspender ou destituir os membros da diretoria do Diretório Central dos 

Estudantes, respeitado o direito de defesa dos envolvidos na mesma proporção da acusação; 

IV - Modificar o presente estatuto; 

V - Deliberar sobre a extinção da entidade. 

Art.4º - Participam do CONEUFOPA, com direito à voz e voto, os estudantes de cursos regulares 

de graduação presencial, eleitos como delegados de acordo com os critérios constantes no presente 

edital. 

Parágrafo único - Também participam do Congresso dos Estudantes da Ufopa com direito a voz, 

os/as estudantes observadores/as credenciados/as e os convidados/as. 

Seção II - DA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO 

Art. 5º - O CONEUFOPA, bem como o processo de eleição de delegados (as) nos cursos será 

organizado pela Comissão de Organização, Eleição e Credenciamento (COEC). 

Parágrafo único - A COEC será composta pela diretoria do DCE e convidados. 

Seção III - REGRAS GERAIS PARA AS ELEIÇÕES DE DELEGADOS/AS 

Art. 6º - As eleições para delegados/as ao CONEUFOPA serão realizadas nos Cursos/Campi, 

exclusivamente com o voto em urna; sendo organizadas por Centros Acadêmicos (CAs), Diretórios 

Acadêmicos (DAs) ou Comissões de 3 (três) estudantes (C3) de todos os cursos da Ufopa. 

§1º - As eleições devem cumprir o disposto neste edital, devendo ser observado as especificidades 

constantes para a realização da eleição de delegados/as. 

§2º - O processo de eleição de delegados encaminhado por CAs, DAs ou C3 terá início a partir do 

dia 12 de agosto de 2019. 
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Art. 7º - Os critérios para eleição dos/as delegado/as atenderão às seguintes diretrizes: 

I - Cursos da sede com centros acadêmicos terão direito a 5 (cinco) delegados; 

II - Cursos da sede sem centros acadêmicos terão direito a 3 (três) delegados; 

III - Os campi regionais terão direito a 5 (cinco) delegados, entende-se por campi regionais: 

Alenquer, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Oriximiná; 

IV - Quando houver mais de um/a delegado/a em disputa, as eleições deverão observar o critério da 

proporcionalidade simples entre as chapas concorrentes. 

V - Tanto na inscrição das chapas, quanto na indicação dos delegados através da proporcionalidade, 

é obrigatória a indicação de no mínimo 40% de mulheres, na tentativa de buscar a paridade de 

gênero. 

VI - Deve ser cumprido o quórum mínimo de 5% do total de matriculados, sob pena da eleição ser 

anulada. 

VII - Os CAs, DAs ou C3 devem cadastrar pelo e-mail do DCE (dce.ufopa0@gmail.com) as datas 

da inscrição das chapas e votação, respeitando os prazos mínimos previstos neste edital. A COEC 

dará publicidade à data estabelecida através do site do DCE. O prazo para inscrição de chapas, 

previsto neste edital, terá vigência a partir da sua publicação no sítio do Congresso. 

VIII - Os CAs, DAs ou C3, devem através do Edital de Convocação da Eleição (Modelo anexo I) 

fixado nos murais, disponibilizar um local e contato que seja referência e facilite os contatos dos 

estudantes e das chapas que pretendem participar do pleito. 

IX - As C3, CAs ou DAs poderão exigir no ato da inscrição das chapas, no máximo, a quantidade 

total de delegados (as) e um suplente por delegado a que tem direito de eleger o respectivo curso. 

Exemplo: Um curso que elege 5 delegados, poderá exigir no ato da inscrição no máximo 10 

membros por chapa.  

X – Os CAs, DAs ou C3 poderão exigir para a inscrição da (s) chapa (s) no máximo, a declaração 

de vínculo com a universidade ou atestado de matricula. 

XI - Não é permitido à C3, CAs e DAs a imposição de veto a uso de material gráfico e/ou à 

participação de qualquer estudante que esteja envolvido nas campanhas de divulgação das chapas; 

Art. 8° – Em caso de alteração da data de eleição, os CAs, DAs ou C3, terão que informar a 

remarcação dos novos prazos eleitorais à COEC e aos representantes de cada chapa inscrita com 

prazo não inferior: 

- Para antecipar uma eleição, 48h úteis antes do início da data de eleição; 

- Para prorrogar uma eleição, 24h antes do início da data de eleição. 
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Este aviso, dentre outros, deve ser enviado para o e-mail: dce.ufopa0@gmail.com com cópia para 

os representantes das chapas. 

Seção IV - ELEIÇÃO DE DELEGADOS 

Art. 9º - Para encaminhar o processo eleitoral de seus cursos os CAs ou DAs deverão estar listados 

na aba entidades de base do sitio da DCE (www.dceufopa.com). 

§1º - Os CA ou DA deverá cadastrar pelo e-mail do DCE (dce.ufopa0@gmail.com) as datas do 

processo eleitoral e indicar dois responsáveis pela organização da eleição no curso, apresentando 

seus nomes completos, curso, e-mail, telefone, número de matrícula e RG. 

§2º - O descumprimento das normas deste edital pelo CA ou DA implicará na perda da 

prerrogativa de organizar a eleição no curso/campi. 

§3º - O CA ou DA tem como prazo até o dia 25 de agosto de 2019, para cumprir o disposto no §1º 

deste artigo, caso este prazo não seja cumprido o CA ou DA perderá a prerrogativa de organizar a 

eleição. 

Art. 10º - Os cursos da sede que não possuem CA, campi fora de sede que não possuir DA ou cujos 

CAs ou DAs extrapolem o prazo máximo previsto neste edital para convocar a eleição, poderão ter 

o processo eleitoral encaminhado por uma Comissão de 3 (três) Estudantes, cumprindo o disposto a 

seguir: 

I - As comissões terão de se cadastrar junto a COEC pelo e-mail do DCE (dce.ufopa0@gmail.com), 

apresentando o nome completo de seus componentes, curso, e-mail, número de matrícula, RG e 

designar um responsável. O responsável pela inscrição da Comissão de 3 (três) Estudantes assumirá 

integralmente a responsabilidade pelas informações repassadas à COEC. 

II - A COEC dará publicidade à comissão durante 24 horas. 

Art. 11° – Os prazos do processo eleitoral devem compreender: 

I – Três dias úteis para inscrição de chapas 

II – Três dias úteis para a campanha. 

III – No máximo 2 dias úteis de eleição corridos, prorrogáveis para mais 1 dia útil. 

§1º - Em caso de chapa única, não existe obrigatoriedade de cumprimento dos 3 (três) dias úteis de 

campanha. 

§2º - O 3º dia de campanha pode ser também o dia de eleição. 

§3° - As inscrições de chapa devem se encerrar ás 23:59 do último dia de inscrição do processo de 

eleição de delegados do 3º Congresso dos Estudantes da Ufopa cadastrado no sistema, podendo 
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serem enviadas para o e-mail do responsável pelo processo com cópia para a COEC pelo e-mail 

dce.ufopa0@gmail.com. 

§4º - A eleição acontecerá na data informada pela comissão eleitoral (C3, CA ou DA) e deverá 

seguir as seguintes regras: 

1 - A eleição deverá ocorrer no prazo máximo de dois (2) dias letivos consecutivos. 

2 - Caso o quórum mínimo previsto neste edital não seja alcançado, a eleição poderá ser prorrogada 

por no máximo um (1) dia letivo imediatamente posterior. 

3 - Uma vez convocada, a eleição poderá ser adiada uma única vez. 

4 - O adiamento deve ser justificado e comunicado à COEC com antecedência prevista no artigo 8º 

deste edital. 

5 - O não cumprimento das regras pela C5, CA ou DA implicará na perda da prerrogativa de 

organizar a eleição no curso/campi. 

Art. 12° - Os CAs, DAs ou Comissões de 3 (três) Estudantes, quando for o caso, se responsabilizam 

pela convocação, realização e apuração, proclamação de resultados e confecção das atas de eleição 

do/as delegados/as. O modelo de ata será fornecido pelo DCE. 

Parágrafo único - Para que sejam iniciados os trabalhos de apuração das eleições dos delegados e 

suplentes ao 3º CONEUFOPA, organizadas por CAs, DAs ou Comissões de 5 (cinco) estudantes, 

terão direito de acompanhar o processo: no mínimo, 1 representante de cada chapa inscrita, 1 

membro da COEC/DCE e 1 diretor da UES, durante toda a apuração, proclamação de resultados e 

confecção das atas de eleição do/as delegados/as. 

Seção VI - DO CREDENCIAMENTO DOS DELEGADOS 

Art. 13° - O credenciamento será realizado no dia 13 de setembro de 2019, em local e horário a 

serem definidos pela COEC. 

Parágrafo único – Os campi terão a prerrogativa de enviar, dentro do prazo estipulado no caput de 

artigo, os arquivos para o e-mail do DCE (dce.ufopa0@gmail.com). 

Art. 14° - Para serem credenciados, os delegados/as e suplentes devem apresentar à Mesa Local de 

Credenciamento os seguintes documentos: 

I - Ata oficial para eleição de delegado/a, devidamente preenchida; 

II - Lista de participantes da eleição contendo nome, número de matrícula e assinatura. Na lista de 

votação deve constar o número de estudantes aptos votar (modelo em anexo); 

III - Comprovante de matrícula do semestre 2019.2 do (s) (as) delegado (s) (as) e suplentes; 
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IV -  Em caso de nome social deve se incluir cópia do documento oficial com foto na ata e número 

será registrado no crachá e apenas com esse documento terá direito a votar na eleição da diretoria. 

Parágrafo Único - A ausência de qualquer documento exigido neste edital impossibilitará o 

credenciamento do/a delegado/a. 

Art. 15° - Nas atas de eleição oficial deverão constar os nomes, ou no caso nome social, dos 

delegados/as e suplentes. 

Art. 16° - A mesa local de credenciamento das atas será indicada pela COEC. Poderão dirigir-se à 

Mesa Local de Credenciamento para credenciar a Ata: 

I - Comissão de Estudantes responsável pelo processo eleitoral; 

II - Representante do CA, DA; 

III - O próprio delegado. 

Seção VII - DA CREDENCIAL DOS PARTICIPANTES NO CONGRESSO 

Art. 17° - O delegado/a só poderá exercer suas funções no 3º Congresso dos Estudantes da Ufopa, 

apresentando-se à Comissão de Organização, Eleição e Credenciamento (COEC) e para retirar a sua 

credencial (Crachá), com os seguintes documentos: 

I - Documento oficial com foto (Carteira de Identidade, Carteira de Registro Profissional, 

Passaporte, Carteira Nacional de Habilitação ou Certificado de Reservista). 

II - Comprovante do pagamento da taxa de inscrição que poderá ser paga através do site do 

congresso (www.even3.com.br/coneufopa/) ou ainda no local do evento.  A taxa de inscrição terá os 

seguintes valores para delegados, suplentes e observadores: 

a) Entre os dias 12 de agosto e 13 de setembro, o valor será de R$ 10,00 (dez reais) somente para o 

congresso e de R$ 15,00 (quinze reais) o congresso + festa; 

b) Entre os dias 14 de setembro e 08 de outubro, o valor será de R$ 15,00 (dez reais) para somente 

o congresso e de R$ 20,00 (vinte reais) o congresso + festa; e 

c) No dia do evento, o valor será de R$ 15,00 (dez reais) para somente o congresso e de R$ 25,00 

(vinte e cinco reais) o congresso + festa; 

§1º - A apresentação dos documentos originais acima, bem como o pagamento da taxa de inscrição 

é obrigatória. Não serão aceitos depósitos feitos em envelope. 

§2º - O pagamento da taxa de inscrição dá direito à: 

a) 1 (uma) credencial de uso exclusivo do seu titular; 

b) 1 (um) certificado de participação do Congresso de 40 horas; 

c) Alojamento, conforme demanda por campi, a ser analisado pela COEC; 

d) Participação em todas atividades do Congresso. 

http://www.even3.com.br/coneufopa/
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§3º - A taxa de inscrição não dá direito ao transporte da cidade de origem do estudante à cidade 

sede do Congresso. 

§4º - A COEC é responsável por divulgar e organizar os horários de retirada dos crachás. 

Art. 18° - A credencial de delegado/a é pessoal e intransferível, não sendo possível voto por 

procuração. O uso da credencial por terceiros implicará a anulação imediata da mesma. Não será 

fornecida segunda via da credencial e a perda ou extravio deverá ser comunicado imediatamente à 

COEC. 

Parágrafo único - A COEC deve dar publicidade aos nomes dos delegados/as credenciados/as e 

aptos/as a retirarem credencial até o dia 20 de setembro de 2019. 

Seção VIII - DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ELEIÇÃO E CREDENCIAMENTO 

(COEC) 

Art. 19° - O 3º Congresso dos Estudantes da Ufopa será coordenado pela Comissão de 

Organização, Eleição e Credenciamento (COEC), com as respectivas atribuições: 

I - Coordenar o processo de credenciamento a partir das definições deste edital; 

II - Emitir os documentos (ata de eleição, regimento do Congresso, mapa do credenciamento, folha 

de recurso, ata da mesa local de credenciamento e recibo de entrega dos documentos) necessários 

para eleição e credenciamento dos delegados/as ao 3º CONEUFOPA; 

III - Preparar e coordenar a infraestrutura necessária para realização do 3º Congresso dos 

Estudantes da Ufopa, na cidade sede; 

IV -  Emitir lista final de delegado/as e suplentes e coordenar a distribuição das credenciais 

(crachás); 

V - Coordenar as inscrições e pagamento dos delegado/as e observadores ao Congresso, em 

conjunto com a coordenação de finanças do DCE; 

VI - Deliberar sobre as questões omissas neste edital que sejam correlatas às suas atribuições. 

Santarém, 01 de agosto de 2019. 

 

 

IGOR SANTOS 

Coord. Geral do DCE 
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ANEXO I – MODELO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ELEIÇÃO 

EDITAL Nº______/____________, ____ DE AGOSTO DE 2019 

ELEIÇÃO DE DELEGADOS (DAS) AO 3º CONGRESSO DE ESTUDANTES DA UFOPA 

(CONEUFOPA) 

O NOME DA ENTIDADE OU A Comissão de 3 (três) estudantes (C3) do curso/campi 

NOME DO CURSO OU CAMPI, credenciada junto à Comissão de Organização, Eleição e 

Credenciamento (COEC), no uso de suas atribuições, abre o processo para as eleições de delegados 

e delegadas ao 3º Congresso de Estudantes da UFOPA (CONEUFOPA). E publicita, assim, o 

calendário que segue abaixo: 

Campanha: ______ de agosto de 2019. Eleição: ________ – Horário: _________

1. DAS INSCRIÇÕES DE CHAPAS, FISCALIZAÇÃO E APURAÇÃO: 

Serão realizadas as inscrições de chapas obedecendo as regras estabelecidas no Edital 

Nº09/DCE-UFOPA, 01 de agosto de 2019 (www.dceufopa.com), os/as representantes de chapas 

deverão enviar até as 23:59 do dia ____ de agosto de 2019, os comprovantes de matrícula (atestado, 

declaração ou histórico) de cada membro da chapa para o endereço eletrônico: _______________ 

com cópia para a COEC: dce.ufopa0@gmail.com. Contendo no assunto a seguinte informação: 

Inscrição para 3º CONEUFOPA. 

As chapas deverão ser compostas de no mínimo xx (xx) membros, correspondendo a xx (xx) 

delegados e xx (xx) suplentes. Em cumprimento ao art. 7º, inciso V, do edital do CONEUFOPA, é 

obrigatória a presença de 40% de mulheres nas chapas que disputarão a eleição, bem como na lista 

dos/das eleitos/eleitas. Todos/todas devem estar regularmente matriculados nos cursos de graduação 

do UFOPA no período 2019.2. O número da chapa será atribuído por ordem de inscrição. 

Será aberta uma urna __________, com a presença de pelo menos um fiscal de chapa e o 

mesário. Está vedado/a ao/à mesário/a estar inscrito em alguma chapa. Estará habilitado (a) a votar 

todos/as os/as estudantes matriculados no semestre 2019.2. Os casos aqui omissos serão avaliados 

pela Comissão Eleitoral.  

Santarém, xx de Agosto de 2019 

  

_______________________________________ 

NOME DO RESPONSÁVEL 

Presidente da Comissão Eleitoral 

 

www.dceufopa.com
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ANEXO II – MODELO DE FICHA DE INSCRIÇÃO DE CHAPA 

Nome da chapa:  ______________________________ 

Curso/Campi: _________________________________ 

Dados do representante da chapa 

Nome:  ___________________________________ 

E-mail: ___________________________________ 

Telefone: _________________________________ 

 

Delegados: 

Nome: _______________________________________________. Matricula: _________________ 

Nome: _______________________________________________. Matricula: _________________ 

Nome: _______________________________________________. Matricula: _________________ 

Nome: _______________________________________________. Matricula: _________________ 

Nome: _______________________________________________. Matricula: _________________ 

Suplentes: 

Nome: _______________________________________________. Matricula: _________________ 

Nome: _______________________________________________. Matricula: _________________ 

Nome: _______________________________________________. Matricula: _________________ 

Nome: _______________________________________________. Matricula: _________________ 

Nome: _______________________________________________. Matricula: _________________ 

 

_____________________________________ 

Assinatura do representante 
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ANEXO III – MODELO DE FICHA DE PRESENÇA 

Curso/Instituto: ______________________ Nº de estudantes aptos votar: ___________

1. Nome: _______________________________________________. Matricula: _______________ 

2. Nome: _______________________________________________. Matricula: _______________ 

3. Nome: _______________________________________________. Matricula: _______________ 

4. Nome: _______________________________________________. Matricula: _______________ 

5. Nome: _______________________________________________. Matricula: _______________ 

6. Nome: _______________________________________________. Matricula: _______________ 

7. Nome: _______________________________________________. Matricula: _______________ 

8. Nome: _______________________________________________. Matricula: _______________ 

9. Nome: _______________________________________________. Matricula: _______________ 

10. Nome: ______________________________________________. Matricula: _______________ 

11. Nome: ______________________________________________. Matricula: _______________ 

12. Nome: ______________________________________________. Matricula: _______________ 

13. Nome: ______________________________________________. Matricula: _______________ 

14. Nome: ______________________________________________. Matricula: _______________ 

15. Nome: ______________________________________________. Matricula: _______________ 

16. Nome: ______________________________________________. Matricula: _______________ 

17. Nome: ______________________________________________. Matricula: _______________ 

18. Nome: ______________________________________________. Matricula: _______________ 

19. Nome: ______________________________________________. Matricula: _______________ 

20. Nome: ______________________________________________. Matricula: _______________ 

 

__________________________________ 

Assinatura do responsável pela votação  

Nº da Folha 

_________ 
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ANEXO IV – MODELO DE ATA DA ELEIÇÃO  

 

Aos _______ dias do mês de _____________ de ______, realizou-se a eleição de delegados e 

suplentes do curso/campi _______________________________________________________ para 

o 3º Congresso de Estudantes da Ufopa. Foram inscritas _____ chapas e participaram da votação 

_______ estudante, conforme a listagem em anexo. Logo após encerramos o processo, os votos 

foram apurados e foi verificado o seguinte resultado: _____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

A reunião encerrou-se, sendo por mim, .............................................................................................. , 

lavrada a ata, sendo lida, conferida e assinada por todos os presentes. 

Santarém, _____ / ________ /_________ 

Assinatura da comissão: 

1. Nome: ______________________________________________. Matricula: _______________ 

2. Nome: ______________________________________________. Matricula: _______________ 

3. Nome: ______________________________________________. Matricula: _______________ 

Assinatura dos demais presentes: 

1. Nome: ______________________________________________. Matricula: _______________ 

2. Nome: ______________________________________________. Matricula: _______________ 

3. Nome: ______________________________________________. Matricula: _______________ 

4. Nome: ______________________________________________. Matricula: _______________ 

5. Nome: ______________________________________________. Matricula: _______________ 

6. Nome: ______________________________________________. Matricula: _______________ 

7. Nome: ______________________________________________. Matricula: _______________ 

8. Nome: ______________________________________________. Matricula: _______________ 

 


