
 
 

EDITAL Nº 014/2021 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DOCENTE E DISCENTE PARA COMPOSIÇÃO 

DO COLEGIADO DO CURSO DE DIREITO DA FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE SETE 

LAGOAS - FASASETE 

 

A Direção Geral da FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE SETE LAGOAS - FASASETE, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, torna público o processo eleitoral para eleição dos 
representantes Docente e Discente no Colegiado do Curso de Direito da FASASETE.  
 
1. A eleição de que trata o presente edital tem por objetivo compor a representação docente e discente 
do Colegiado do Curso de Direito, conforme previsto do Regimento Interno desta Instituição de 
Ensino. 
 
1.1  O Colegiado do Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas (CCDir-FASASETE) é 

órgão primário com função normativa, deliberativa, consultiva e de planejamento acadêmico. 

1.2  O artigo 3.º do Regimento do Colegiado de Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas 

(CCDir-FASASETE) determina que haja, entre os componentes os seguintes membros:  

 
I – o Coordenador do Curso, como membro nato inerente à condição de Coordenador, que será seu 

Presidente;  

II – um Professor eleito por seus pares, dentre os docentes do Curso, como representante docente;  

III - um Professor indicado pelo Coordenador com aquiescência da Direção da FASASETE, dentre os 

docentes do Curso, como representante da Instituição  

IV – um Acadêmico do Curso, eleito por seus pares, como representante discente. 

 

1.3 º Os representantes mencionados nos incisos II, III e IV do caput terão mandato de dois anos e terão 

suplentes.  

 

2 DA COMISSÃO ELEITORAL 

2.1 A Comissão Eleitoral fica neste momento nomeada, sendo composta pelos seguintes membros: 

a) Silvio de Sá Batista, Coordenador do Curso de Direito, que será o presidente da comissão; 
(Presidente) 
a) Juliana Rodrigues Brommonschenken Dias, Coordenadora de Graduação, Pós-graduação, 

Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização; (Membro) 
c) Larissa Noelli Gonzaga; (Membro) 
 

2.1.1. Serão substituídos, na Comissão Eleitoral, os colaboradores ora nomeados caso venham a ser 
candidatos ou caso tenham como candidatos quaisquer seus parentes em linha reta ou quaisquer 
parentes em linha colateral, até segundo grau. 
2.1.2. O Presidente da Comissão Eleitoral nomeará, dentre os membros da Comissão Eleitoral, uma 
pessoa responsável pela elaboração da Ata do evento. 
2.1.3. No ato de encerramento da votação e da apuração dos votos, todos os membros da Comissão 
Eleitoral deverão estar presentes, exceto em caso justificado. 



 
2.1.4. Após a votação de que trata o item 6, seguinte, será feita uma ata que narrará os fatos referentes 

à eleição e à apuração da votação, bem como a quantidade de votos que cada candidato recebeu. 

 

3 DAS CANDIDATURAS 

3.1. Poderão candidatar-se a membros do CCDir-FASASETE os docentes pertencentes ao Quadro de 

Pessoal da ESMC - Educação Superior, e todos os alunos regularmente matriculados nos cursos de 

graduação da FASASETE no segundo semestre de 2021. 

3.1.1. Não poderão inscrever-se como candidatos: 

a) Professores em licença sem vencimento;  

 

4 DO CRONOGRAMA 

4.1 O cronograma do processo eleitoral para escolha da representação docente e discente CCDir-

FASASETE obedecerá ao disposto no quadro a seguir. 

 

CRONOGRAMA PERÍODO 

Divulgação do Edital 18/08/2021 

Recebimento do requerimento de inscrição das Candidaturas 18 a 20/08/2021 

Divulgação da relação dos candidatos que tiveram a candidatura deferida 23/08/2021 

Eleições 24 a 26/08/2021 

Divulgação dos resultados 30/08/2021 

Homologação da eleição na Direção Geral da FASA 30/08/2021 

 

 

5 DAS INSCRIÇÕES 

5.1 O interessado em se candidatar às eleições para as representações “Docente” ou “Discente”, no 

CCDir-FASASETE, deverá formalizar a sua candidatura por meio formulário eletrônico a ser 

disponibilizado pela Instituição.  

5.2 O pedido de registro da candidatura implicará na concordância tácita do candidato em concorrer 

nas condições estabelecidas neste edital. 

5.3. Encerrado o período de inscrição, a Comissão Eleitoral homologará o pedido de registro dos 

candidatos e publicará a lista dos candidatos, por categoria representativa, em ordem alfabética, por e-

mail ou outro canal de comunicação interno da empresa que possibilite maior alcance de participantes. 

 

6 DA VOTAÇÃO 

6.1 O voto será: 

a) Facultativo; 

b) Secreto; e 

c) Eletrônico. 



 
6.2 A votação correrá via formulário eletrônico, a ser disponibilizado pela Instituição por e-mail ou outro 
canal de comunicação interno da empresa que possibilite maior alcance de participantes.  
a) cada eleitor votará, uma única vez, para um dos inscritos à representação do segmento do qual faz 

parte. 

b) o eleitor terá o direito de votar em branco. 

c) o eleitor, respeitada a sua representação docente ou discente, poderá votar em qualquer um de seus 

pares. 

6.3 No Formulário de Eleição online constarão os nomes de todos os candidatos, cabendo ao eleitor 

apenas escolher, sem identificação pessoal, o nome do candidato da sua preferência. 

6.3.1 Na mesma linha em que constar o nome do candidato discente, também aparecerá, entre 

parênteses, a referência ao Período e o Curso no qual se encontra regularmente matriculado. 

6.4 A votação se dará das 13 horas do dia 24 de agosto até as 20h do dia 26 de agosto de 2021, 

por acesso ao Formulário de Eleição online, pelo link que será encaminhado ao eleitor. 

6.4.1 Não haverá voto por procuração. 

6.4.2 Se, antes do horário final ora fixado, houver inequívoca comprovação de que todos os pares 

relacionados como eleitores exerceram o seu voto, poderá haver antecipação da apuração. 

6.5 Após a contagem de votos, será considerado eleito pelos seus pares, o candidato que obtiver o 

maior número de votos. 

6.6 Em caso de empate no número de votos entre dois ou mais candidatos, o critério de desempate se 

dará da seguinte maneira: 

6.6.1 No caso de docentes: 

a) Candidato que tenha maior tempo de exercício funcional na FASASETE; e, persistindo o empate, 

b) Candidato que tenha a maior idade. 

6.6.2 No caso de discente: 

a) Candidato que tenha maior tempo de matrícula na FASA; e, persistindo o empate, 

b) Candidato que tenha a maior idade. 

6.7 O segundo colocado de cada segmento será considerado membro suplente. 

 

7 DOS VOTANTES 

7.1 Todos os docentes que compõem o Quadro de Pessoal Ativo, bem como os alunos regularmente 

matriculados nos cursos de graduação da FASASETE poderão votar no processo eleitoral a que se 

refere o item 1 deste Edital. 

 

8 DA DIVULGAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

8.1 Os candidatos terão liberdade de promover suas campanhas na Instituição e em meios eletrônicos, 

sem perturbar as atividades regulares na FASASETE. 

Parágrafo único. Será permitido aos candidatos fazer campanha nas salas de aulas das plataformas 

digitais, sempre com a anuência do professor. 

8.2 Nenhum candidato poderá usar, direta ou indiretamente, logomarca institucional e demais bens 

materiais e serviços da FASASETE para desenvolver sua campanha, salvo o disposto no parágrafo 

único do subitem 8.1deste regulamento. 



 
Parágrafo único. Ficam os candidatos e candidatas autorizados a fazer uso, dentro de limites de bom 

senso, razoabilidade e responsabilidade, do e-mail institucional, para uma única mensagem de 

divulgação de sua candidatura. 

8.3 A Comissão Eleitoral poderá utilizar todos os meios eletrônicos disponíveis para informar a 

comunidade sobre assuntos relacionados ao processo eleitoral. 

8.4 O material para publicidade individual será de responsabilidade de cada candidato, ficando os 

mesmos inteiramente responsáveis por sua produção e seu conteúdo. 

 

9 DA NOMEAÇÃO DO CANDIDATO ELEITO 

9.1 Recebida a Ata à qual se referem os itens 2.1.2 e 2.1.4, a nomeação, como membro do Colegiado 

do Curso de Direito, se dará por Portaria da Diretoria da FASASETE.  

 

10 DOS CASOS OMISSOS 

10.1 Os casos omissos serão resolvidos: 

a) no âmbito da Comissão Eleitoral, por esta referida Comissão; 

b) nas demais situações, pelo Diretor da Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas. 

10.2 Em qualquer caso, caberá recurso ao Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho. 

 

 

Sete Lagoas, 16 de agosto de 2021. 

 

 

 
Leonardo Marcos Rodrigues 

Diretor Geral 
Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas – FASASETE 
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