
                                                      

 

 

EDITAL DE ELEIÇÃO CENTRO ACADÊMICO UNIARP 2022-2024 

 

 
Dispõe sobre a abertura e inscrição para as 

eleições do Centro Acadêmico de Medicina 

da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe 

2022/2024. 

 

O Diretório Central dos Estudantes – DCE, da Universidade Alto Vale do Rio do 

Peixe – UNIARP, Campus Caçador/SC, no uso de suas atribuições e 

reconhecendo a importância da figura do Centro Acadêmico para a Instituição e 

seus discentes, representando o então Centro Acadêmico de Medicina da 

UNIARP, conduzido pela atual diretoria, vem por meio deste informar a abertura 

das inscrições para o Centro Acadêmico de Medicina Gestão 2022-2024, segundo 

estatuto aprovado em assembleia sobre ata nº001/2021 – ASSEMBLEIA GERAL 

VOTAÇÃO ESTATUTO CAMU. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 
1.1 A eleição para a Coordenação do Centro Acadêmico de Medicina será 

realizada no dia 30 de agosto de 2022, das 19:00h às 22:00h, por meio Misto – 

Físico e virtual (Plataforma Helios). 

1.2 Estão aptos a votar, os alunos regularmente matriculados no Curso de 

Medicina da UNIARP. 

1.3 A participação nesta eleição dar-se-á através do registro de chapas. 

1.4 Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria simples de votos, não 

sendo computados brancos e nulos. 



                                                      

 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

 
 
2.1 As inscrições deverão ser realizadas através do e-mail 

diretoriocentral.uniarp@gmail.com do dia 11/08/2022 até o dia 19/08/2022 às 

22:00h, no horário de Brasília. 

2.2 Para inscrever-se, a chapa deverá indicar no MÍNIMO 8 (oito) membros que 

ocuparão os cargos estabelecidos no item 2.5 deste edital, apresentando o pedido 

de inscrição no formato de ofício, Anexo II, constando: 

2.3  Nome da chapa; 

2.4 Nome dos integrantes da chapa, cargos, seus números de matrícula e telefone 

de contato, respectivamente; 

2.5 Os cargos que compõe a Coordenação do Centro Acadêmico de Medicina são, 

no mínimo: 

1. Presidente; 

2. Vice-Presidente; 

3. Secretário (a) Geral; 

4. Secretário (a) Adjunto (a); 

5. Tesoureiro (a); 

6. Tesoureiro (a) Adjunto (a); 

7. Coordenador (a) de Comunicação Social e Marketing; 

8. Coordenador (a) Estudantil e Políticas de Ensino e Pesquisa; 

9. Coordenador (a) de Ligas Acadêmicas; 

10. Coordenador (a) de Assuntos Sociais e Eventos. 

 

2.6 Cargos não obrigatórios: 

11. Coordenador (a) Adjunto (a) de Comunicação Social e Marketing; 

12. Coordenador (a) Adjunto (a) Estudantil e Políticas de Ensino e 

Pesquisa. 
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13. Coordenador (a) Adjunto (a) de Ligas Acadêmicas; 

14. Coordenador (a) Adjunto (a) de Assuntos Sociais e Eventos.  

Parágrafo Único - O ofício deverá ser entregue em duas vias para a 

Comissão Eleitoral, assinado por todos os integrantes da chapa. 

 
3. DA CAMPANHA ELEITORAL 

 

3.1 A campanha eleitoral deverá acontecer via internet, através das redes sociais. 

3.2 Serão permitidas campanhas até o dia anterior à eleição, ou seja, dia 22/08 

até dia 29/08 de 2022. 

3.3 É proibido qualquer tipo de compra de voto, calúnia e difamação de outras 

chapas ou seus membros, sendo eliminada do processo eleitoral a chapa mentora 

de ação. 

3.4 Não é permitida a realização de qualquer evento musical, de cunho cultural ou 

presencial durante o processo eleitoral, sendo que a chapa que promover 

diretamente ou indiretamente será sumariamente destituída do processo. 

3.5 As chapas podem realizar reuniões online com as turmas, lives, dentre outras 

ações para exposição das propostas.  

3.6 Debates só poderão ser realizados de maneira oficial, nas datas estipuladas 

no Anexo I deste, por meio de Assembleia Geral. 



                                                      

 

 

4. DA VOTAÇÃO 

 
 

4.1 A votação dar-se-á por formulário enviado nos grupos oficiais das turmas de 

medicina da UNIARP através do whatsapp e publicado por edital. Ainda, podendo 

ser por plataforma de votação indicada, bem como, presencialmente. 

4.2 Somente poderão votar estudantes regularmente matriculados no Curso de 

Medicina da UNIARP. 

 
5. DOS RESULTADOS DA ELEIÇÃO 

 
 

5.1 A apuração iniciará logo após o término da votação com auxílio das funções do 

formulário on-line, de modo online, sob supervisão do presidente e vice-

presidente de cada chapa. 

5.2 A chapa que obtiver o maior número de votos válidos, será considerada a 

vencedora. 

 
6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1 As datas constantes no edital poderão sofrer alterações se necessário. 

 

Publique-se e cumpra-se. 

Caçador, 11 de agosto de 2022. 

 
 

Emyr Hiago Bellaver, Ms. 

Coordenador Adjunto do 
Curso de Medicina da 

UNIARP 
 

Diego Melato 

Presidente do Centro 
Acadêmico de 

Medicina da UNIARP 

 

Pedro Vinicius Matos de 
Almeida 

Presidente do Diretório 
Central dos Estudantes da 

UNIARP



 

 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA: 
 

ATIVIDADE PERÍODO 

Publicação do edital eleitoral 11/08/2022 

Inscrições das chapas no CAMU 11/08/2022 a 19/08/2022 

Homologação das chapas inscritas 20/08/2022 

Campanha eleitoral 22/08/2022 a 29/08/2022 

Votação 30/08/2022 das 19:30h às 22:30h 

Divulgação do Resultado Eleitoral 30/08/2022 



 

 

 

ANEXO II – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DA CHAPA PARA O CAMU: 
 
 
 

 

 
NOME DA CHAPA:   

 
 

Ilmo Sr. Pedro Vinicius Barreto Matos de Almeida – Presidente DCE. 

Viemos através deste, solicitar o deferimento via edital da candidatura da 

chapa, acima nominada, que pleiteia o cargo de diretoria do Centro Acadêmico 

de Medicina da UNIARP – CAMU, e contará com os membros abaixo: 

 

CARGO: CANDIDATO: NÚMERO DE 

MATRÍCULA: 

TELEFONE: 

Presidente    

Vice-Presidente    

Secretário (a) Geral    

Secretário (a) Adjunto (a)    

Tesoureiro (a)    

Tesoureiro (a) Adjunto (a)    



 

 

 

Coordenador (a) de 

Comunicação Social e 

Marketing 

   

Coordenador (a) Estudantil 

e Políticas de Ensino e 

Pesquisa 

   

Coordenador (a) de Ligas 

Acadêmicas 

   

Coordenador (a) de 

Assuntos Sociais Eventos 

   

Coordenador (a) Adjunto 

(a) de Comunicação Social 

e Marketing 

   

Coordenador (a) Adjunto 

(a) Estudantil e Políticas 

de Ensino e Pesquisa 

   

Coordenador (a) Adjunto 

(a) de Ligas Acadêmicas 

   

Coordenador (a) Adjunto 

(a) de Assuntos Sociais e 

Eventos 

   

 

 

Respeitosamente; 
 
 
 
 

 

Assinatura do Presidente da Chapa 

 
 

Caçador,  de  de 2022. 


