
 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO ELEITORAL 

 

 

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º - As eleições para a Diretoria do CAARQ serão realizadas ao término do 

mandato dos dirigentes em exercício, em conformidade com o disposto no Estatuto e neste 

Regulamento.  

Art. 2º - O voto será secreto e por chapa, cujo sigilo deverá ser assegurado pelo uso de 

cédula única contendo todas as chapas registradas com o nome dos candidatos, juntamente 

ao cargo para o qual pretendam ser eleitos, além de estar rubricada previamente pelos 

membros da Comissão Eleitoral e pelo emprego de urna que assegure a inviolabilidade do 

voto. 

Art. 3º - São condições tanto para o exercício do direito do voto nas eleições 

acadêmicas, como para investidura aos cargos a que se refere o artigo 1º deste Regulamento: 

a) não estar impedido de votar e ser votado de acordo com as penalidades 

previstas no Estatuto; 

b) estar regularmente matriculado no curso de Arquivologia da UnB. 

Art. 4º As chapas deverão ser compostas de acordo o disposto no Capítulo III Estatuto 

e a chapa eleita é vedado à substituição de membros após o pleito e em caso de redução da 

diretoria a um número inferior ao mínimo, convocar-se-ão novas eleições no prazo máximo 

de trinta dias. 

 

II - CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO ELEITORAL 

Art. 5º - Para coordenar e conduzir todo o processo eleitoral, inclusive julgar 

impugnações, será nomeada pelo CA uma Comissão Eleitoral composta de no mínimo dois 

e no máximo quatro membros, os quais não poderão ser candidatos a cargos eletivos, tão 

menos fazer parte do CA e cuja participação deverá ser de caráter voluntário. 

Art. 6º - A Comissão Eleitoral deverá ser constituída somente por alunos do curso de 

Arquivologia, escolhidos, prioritariamente, entre os voluntários e em caso da não existência 

destes, fica a cargo do CA a escolha dos membros da comissão. 



Art. 7º - À Comissão Eleitoral compete confirmar o registro de chapas e definir os 

locais em que estarão dispostas as mesas coletoras e mesa apuradora, cujos trabalhos 

poderão ser acompanhados por fiscais designados pelas chapas e na proporção de um por 

chapa registrada.  

 

III - DA CONVOCAÇÃO E DO REGISTRO DAS CHAPAS 

Art. 8º - As eleições serão convocadas com, no mínimo, trinta dias de antecedência 

antes do término do mandato da gestão vigente, por intermédio da Comissão Eleitoral que 

divulgará em dois dias úteis: 

I - dias, horários e local da votação; 

II - prazo para registro das chapas e formas de registro; 

III - prazo para impugnação das candidaturas.  

IV – dias, horários e local de segunda votação, em caso de empate ou insuficiência 

do quorum mínimo de 10% (dez por cento) dos alunos matriculados. 

Parágrafo único: O presente Regulamento, o Estatuto do CA e o Instrumento 

Convocatório das Eleições deverão ser disponibilizados em um suporte que 

viabilize a ampla divulgação de seu conteúdo. 

Art. 9º - O prazo para registro de chapas será de cinco dias úteis, contados da data da 

publicação do Ato Convocatório. 

Parágrafo único: Em não havendo registro de chapas dentro do prazo estipulado, 

estender-se-á o prazo de registro por mais três dias úteis. 

Art. 10º - O requerimento de registro da chapa endereçado e entregues à Comissão 

Eleitoral, deverá conter o nome completo dos candidatos, com as respectivas matriculas e 

respectivos cargos que pleiteiam e assinaturas dos integrantes. 

§ 1º- Verificando-se irregularidade na documentação apresentada, será o requerente 

do registro notificado para suprí-la no prazo de vinte e quatro horas. Esgotado o prazo, sem 

a correção da irregularidade, o registro será recusado.  

§ 2º- Se a irregularidade afetar a documentação individual de qualquer candidato, a 

recusa de registro apenas atingirá o seu nome, podendo o requerente do registro da chapa, 

no prazo de vinte e quatro da ciência do despacho, substituí-lo por outro candidato.  

§ 3º- As condições de elegibilidade dos candidatos deverão subsistir até o pleito.  

§ 4º- Caso a elegibilidade dos candidatos seja cassada dentro do processo eleitoral, 

a respectiva chapa não será prejudicada e poderá substituir ou não componente impugnado. 

Art. 11º - Encerrado o prazo para registro das chapas, o Presidente da Comissão 

Eleitoral determinará a imediata lavratura da ata, que mencionará as chapas registradas, e 

que será assinada pela Comissão a juntamente com um candidato de cada chapa.  

Parágrafo Único - Nos três dias úteis subseqüentes determinará: 



a) a confecção da cédula única, onde deverão figurar todas as chapas registradas, com 

os nomes dos componentes; 

b) a publicação da composição das chapas registradas, que dar-se-á pelos meios de 

divulgação disponíveis à Comissão Eleitoral. 

 

IV – DAS PROIBIÇÕES 

Art. 12º - É vedado às chapas concorrentes a promoção de campanhas que: 

I - denigram a imagem de outras chapas; 

II – perturbem a tranqüilidade nas proximidades da Biblioteca e do Departamento 

de Ciência da Informação e Documentação - CID; 

III – promovam a campanha de boca de urna dentro do Departamento nos dias da 

eleição; 

IV – promovam campanha político partidária, de cunho preconceituoso ou que 

sejam conflitantes com os propósitos do CA. 

 

V – DAS PENALIDADES 

Art. 13º – Às chapas que incorrem nas proibições constantes do Art. 12º serão 

aplicadas as seguintes penalidades: 

I - advertência; 

II – impugnação da candidatura com suspensão ou não da elegibilidade. 

 

VI - DA VOTAÇÃO E DA APURAÇÃO 

Art. 14º - No dia e local designado, antes da hora do início da votação, os membros da 

mesa coletora verificarão se estão em ordem o material e a urna destinados a recolher os 

votos e condições para realização do pleito, providenciando o presidente para que sejam 

supridas as eventuais deficiências.  

Art. 15º - Iniciada a votação, cada eleitor, pela ordem de apresentação à mesa, depois 

de identificado, assinará a folha de votação, receberá a cédula única já previamente 

rubricada pelos membros da mesa e, após assinalar a chapa de sua preferência a depositará 

na urna colocada na mesa coletora.  

Art. 16º - A mesa coletora resolverá, de imediato, as dúvidas e controvérsias que 

surgirem durante a votação, registrando-as em ata.  

Art. 17º - Terminado o último dia da votação, os membros da mesa coletora comporão 

automaticamente a mesa apuradora, passando a fazer a separação das cédulas por chapa e 

em seguida a contagem dos votos.  

§ 1º- Apresentando a cédula qualquer sinal, rasura ou dizer suscetível de identificar 

o eleitor, ou tendo sido assinalada mais de uma chapa, o voto será anulado.  



§ 2º- Estende-se à mesa apuradora as atribuições de que trata o Art. 16º deste 

Regulamento.  

Art. 18º - Finda a apuração, o presidente da mesa apuradora proclamará eleitos os 

candidatos que obtiverem a maioria simples dos votos válidos. 

§ 1º - Em caso de empate, entre as chapas mais votadas, estender-se-á o prazo de 

votação por mais um dia. 

Art. 19º - Ao término do pleito, o presidente da mesa apuradora fará lavrar a ata dos 

trabalhos eleitorais, a qual mencionará obrigatoriamente: 

I - dia, hora e local da abertura e do encerramento dos trabalhos, com os nomes dos 

componentes da mesa; 

II - o resultado apurado, especificando o número de votantes, de votos atribuídos a 

cada chapa, de votos em branco e de votos nulos; 

III - o registro de protestos e outras ocorrências.  

Parágrafo Único - A ata será assinada pelos componentes da mesa e pelos fiscais, 

esclarecendo-se o motivo de eventual falta de qualquer assinatura e encaminhada ao 

Presidente da Comissão Eleitoral.  

 

VII - DAS IMPUGNAÇÕES 

Art. 20º - A impugnação de candidaturas poderá ser feita a qualquer tempo, até o dia 

seguinte à publicação da relação das chapas registradas, devendo ser apresentada por 

escrito, fundamentada e dirigida ao Presidente da Comissão Eleitoral.  

 

VIII - DOS RECURSOS 

Art. 21º - O recurso contra o resultado das eleições será dirigido ao Presidente da 

Comissão Eleitoral, no prazo de dois dias úteis, a contar da data da homologação do 

resultado, o qual notificará o recorrido para, em dois dias úteis, apresentar contra-razões.  

Art. 22º - Apresentadas as contra-razões ou, findo o prazo sem elas, o Presidente da 

Comissão Eleitoral, em dois dias úteis, informará o processo, decidirá sobre o recurso 

apresentado, encaminhando o resultado ao respectivo requerente.  

Art. 23º - Se o recurso versar sobre impugnação ou inelegibilidade de algum 

candidato, não implicará ele a suspensão da posse dos demais, reservando-se a vaga para 

ele, no caso de provimento, ou para o suplente, no caso de improvimento.  

 

 

IX - DO PROCESSO ELEITORAL 

Art. 24º - São peças do processo eleitoral: 

I - o Ato de Convocação; 



II - requerimento de registro de chapas; 

III - relação dos eleitores; 

IV - folhas de votação; 

V - ata dos trabalhos eleitorais; 

VII - exemplar da cédula única; 

VIII - impugnações, recursos, contra-razões, decisões e informações alusivas ao 

processo eleitoral; 

IX - resultado da eleição. 

 

X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 25º - Compete à Comissão Eleitoral, dentro de dois dias úteis da realização das 

eleições e não havendo recursos, dar publicidade ao resultado do pleito, especificando os 

nomes dos eleitos.  

Art. 26º - A posse dos eleitos para um mandato de um ano dar-se-á ao término do 

mandato expirante.  

Art. 27º - O presente Regulamento foi aprovado em Assembléia Geral realizada em 25 

de Maio de 2004 e partir desta data todas as disposições deste Regulamento estão em vigor. 
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