
EDITAL DE ELEIÇÃO PARA A GESTÃO 2020 DO 
DIRETÓRIO ACADÊMICO DR. JOSÉ HAMILTON 

DO AMARAL (D.A.J.H.A.M.)

Cap. I - DO PROCESSO ELEITORAL
Art. 1º - O presente edital torna pública a abertura do processo eleitoral do 

Diretório Acadêmico Dr. José Hamilton do Amaral (D.A.J.H.A.M.) para 

composição da gestão 2020.

Art. 2º - Terá direito a um voto único: todo estudante, regularmente matriculado 

no 2º semestre de 2019no curso de medicina da FAMEPP (Faculdade de 

Medicina de Presidente Prudente). Os candidatos (componentes de chapas), 

membros do Diretório Acadêmico e dos Braços do Diretório também terão 

direito a voto.

Art. 3º - Dos detalhes sobre a candidatura:

I – Os candidatos, a qualquer cargo, não poderão ter previsão de 

conclusão do curso antes do término do mandato da gestão para a qual 

está concorrendo.

II – A gestão terá duração de 1(um) ano, tomando posse no dia 01 de 

janeiro de 2019 até 01 de janeiro de 2020 na qual passará a existir outra 

gestão.

III – Cada chapa só poderá se formar desde que contenha ao menos um 

integrante que compareceu à Assembleia Geral de Eleições descrita no 

Art. 4º.

IV – O número máximo de integrantes de cada chapa é de 20 pessoas 

dividos segundo o Art. 5º. O número mínimo de integrantes de cada 

chapa é de 14 pessoas.

Art. 4º - Do Cronograma de Eleições:
§ 1º - Assembleia Geral de Eleições: Será realizada no dia 06 de novembro 

de 2019.Essa, tem por finalidade elucidar o processo eleitoral bem como 



esclarecer o papel do Diretório Acadêmico e de todos os seus membros 

constitutivos.

§ 2º Inscrição das chapas ocorrerá a partir do fim Assembleia Geral de 

Eleições na secretaria do curso de Medicina, durante o horário de 

funcionamento desta, e será encerrada no dia 08 de novembro de 2019 às 

17h00.

§ 3º - A homologação final das chapas será divulgada no dia 09 de novembro 

de 2019 às 12h00.

§ 4º - Os Recursos de Homologação deverão ocorrer até 3 horas após a 

divulgação oficial das chapas, no dia 09 de novembro de 2019;

§ 5º - A propaganda eleitoral estará liberada apenas do dia 10 (às 00:01) ao 

18 de novembro (às 23h59). O descumprimento do prazo de propaganda 

eleitoral receberá punições de acordo com o Cap. III.

§ 6º As eleições irão ocorrer no 19 de novembro de 2019, das 9h às 17h 

seguindo o Art. 14º.

Art. 5º - Os candidatos deverão preencher o formulário de inscrição de chapa, 

disponível na secretaria do curso de Medicina, que deverá conter, 

obrigatoriamente:

a. Nome da chapa, nome dos alunos com RA, termo, telefone e e-mail de todos 

os componentes.

b. Indicação dos componentes para ocupar os seguintes cargos:

I – Presidente;

II – Vice-Presidente;

III – Primeiro e segundo tesoureiros;

IV – Primeiro e segundo secretários

V – Diretor de relações acadêmicas;

VI – Diretor de relações externas;

VII – Diretor de comunicação

VIII – Diretor de ensino e pesquisa

Paragrafo único: pode haver de 2 a 4 membros em cada componente de V a 

VIII, desde que o total de membros não ultrapasse 20.

Art. 6º - Após a entrega do formulário preenchido, não poderão haver 

alterações de dados ou membros incorretamente cadastrados pela chapa. 



§ 1º - As chapas serão divulgadas publicamente no Instagram do Diretório no 

dia 14 de novembro, com os membros da chapa e propostas apresentadas, 

com as seguintes regras:

- Cada divulgação terá uma postagem única por chapa, por ordem de 

envio, e deverá conter um número máximo de 10 fotos;

- A primeira foto deverá obrigatoriamente conter o nome da chapa e 

seus integrantes;

- As nove fotos remanescentes deverão conter as propostas as quais 

queiram divulgar ou textos considerados relevantes referentes às 

eleições e/ou ao Diretório;

- As imagens deverão ser enviadas pelas Chapas aoLuan Cordeiro no 

WhatsApp (18) 99709-6838 até o dia 13 de novembro (Caso não seja 

enviado em prazo, será realizada uma publicação pelo Diretório 

Acadêmico vigente de 2019, com um número total de apenas duas fotos, 

contendo apenas o nome da chapa e informações fundamentais dos 

componentes, não estando incluso arte personalizada, logomarca e

propostas).

§ 2º - A entrega da documentação completa para a inscrição da chapa é de 

inteira responsabilidade dos candidatos.

Cap II - DA COMISSÃO ELEITORAL
Art. 7º - A Comissão Eleitoral será composta pelos discentes que compõe o 

Diretório Acadêmico 2019, não estando inclusos os Braços do Diretório.

Parágrafo único: Quaisquer membros do Diretório Acadêmico 2019inscritos em 

chapas deverão prontamente se retirar da Comissão Eleitoral, prezando pela 

ética e seriedade das eleições. Em caso de não cumprimento, a chapa será 

punida com a desclassificação do membro em questão, sendo a vaga do 

mesmo não ocupável por terceiros.

Art. 8º - Compete à Comissão Eleitoral:

I – Fiscalizar e dirigir as eleições de acordo com este edital;

II – Homologar as inscrições dos candidatos, de acordo com os 

pressupostos deste edital;

III – Providenciar o material necessário para a realização das eleições;

IV – Primar pela transparência do processo eleitoral democrático;



V – Apurar os votos;

VI – Registrar em ata todas as etapas das eleições;

VII – Decidir, sobre os casos omissosdeste edital, sobre as eleições;

VIII – Fiscalizar material de propaganda dos candidatos;

IX - Julgar as impugnações que por ventura ocorram.

Art. 9º - É vedada à Comissão Eleitoral a partir da homologação das chapas:

I - Manifestar-se contra ou a favor de qualquer candidato e/ou chapa. Fica 

permitido apenas a divulgação da intenção de voto caso desejado.

Art. 10º - Após o encerramento do pleito, a Comissão Eleitoral se dissolverá.

Cap. III - DAS CAMPANHAS ELEITORAIS
Art. 11º - As campanhas terão início no dia 10 de novembro de 2019 (00h01) e 

término no dia 18 de novembro de 2019 (23h59).

§ 1º - É vetado iniciar as campanhas antes do dia estipulado, a captação de 

sufrágio ou o oferecimento de vantagens e o uso do DAJHAM em benefício de 

qualquer uma das chapas concorrentes. Em caso destas ocorrências, a 

penalidade será: chapa desclassificada de forma que os integrantes não 

poderão se associar a nenhuma outra chapa para concorrer às eleições 

vigentes.

§ 2º - É vetada ainda a boca de urna (qualquer divulgação a partir do 

encerramento pré-estipulado da campanha). Se essa for comprovada por meio 

de áudio e/ou vídeo e aprovado pela comissão eleitoral, a penalidade aplicável 

por momento de boca de urna será: desclassificação do membro da chapa, 

sendo que esse está vetado de se candidatar a quaisquer outros cargos e/ou 

outra chapa. Além disso, a chapa em questão terá 20 votos descontados na 

contagem final dos votos. 

Cap IV - DO EXERCÍCIO DO VOTO
Art. 12º - Poderão votar todos os estudantes regularmente matriculados no 

curso de medicina da FAMEPP no segundo semestre de 2019.

Art. 13º - Para exercer o direito ao voto, o acadêmico deverá se fazer identificar 

através de documento com foto, como a carteirinha estudantil, e constar como 

devidamente matriculado na lista de acadêmicos da FAMEPP, sendo esta lista 

entregue à Comissão Eleitoral diretamente pela Secretaria da instituição.



Art. 14º - A(s) urna(s) para votação será(ão) disponibilizada(s) em local e data 

pré-definidos para facilitar a votação, e poderão ter alteração de local mediante 

intercorrências.

a. Urna 1: localizada na sala do Diretório Acadêmico, terceiro andar, Bloco 

H, Campus I

b. Urna 2: localizada no Ambulatório da UNOESTE

Art. 15º - Por finalidade de transparência no processo eleitoral, durante todo o 

período de eleições, é obrigatória a presença de ao menos um representante 

de cada chapa em cada um dos locais em que houverem as urnas. A não 

presença de um representante em qualquer dos locais retira o direito da chapa 

de solicitar Recursos referentes a situações ocorridas no local da urna.

Cap. V - DA APURAÇÃO E DECLARAÇÃO DOS ELEITOS
Art. 16º - A apuração ocorrerá no dia 19 de novembro de 2019, após o 

encerramento da votação, às 17h. Esta, ocorrerá na sala do Diretório 

Acadêmico na presença de membros da Comissao Eleitoral e apenas um 

membro(representante único) de cada chapa. A apuração será transmitida 

online. 

Art. 17º - A Comissão Eleitoral terá 48 horas, após e encerramento da votação, 

para divulgar nas redes sociais o resultado das eleições.

Art. 18º - Considerar-se-á eleita a chapa que obtiver o maioria simples de votos 

válidos.Em caso de empate entre chapas, será realizado o segundo turno, com 

um novo edital.

Cap VI - DA POSSE E MANDATO
Art. 19º - O início da gestão 2020 se dará a partir do dia 31 de janeiro de 2020. 

Não há obrigatoriedade de reunião presencial para a posse. Esta, será 

realizada em acordo com a Gestão 2019 e a 2020

Presidente Prudente, 30 de outubro de 2019.


