
EDITAL DE ELEIÇÃO 
N° 003/2010 

 
A Coordenação dos Cursos de Design – MODA – GRÁFICO – INDUSTRIAL – JOGOS 
E ENTRETENIMENTO DIGITAL torna público para conhecimento dos interessados, 
que estão abertas as inscrições para diretoria executiva do DIRETÓRIO ACADÊMICO 
GABRIEL TEIXEIRA DE SOUZA – DAGAST de Design,  para Gestão 2011-2012, nos 
termos deste Edital: 
 
1. As inscrições das chapas concorrentes ao DA deverão ser efetuadas no período de 
25 de novembro a 29 de novembro do corrente ano das 8:00 às 11:00 ou de 13:00 às 
17:00 horas, na secretaria da coordenação de Design , Bloco 02, sala 103. 
2. Os interessados deverão retirar a ficha de inscrição na Coordenação de Design, e 
entrega-la na data prevista acima, devidamente preenchida e anexada com todos os 
comprovantes de matrícula dos membros da chapa. 
3. Cabe a coordenação; protocolar e decidir pelo pedido de deferimento da inscrição da 
chapa;  
4. Ocorrendo o indeferimento do pedido de inscrição, caberá recurso à Comissão 
Eleitoral, que decidirá por maioria de votos, no prazo de 48 horas;  
5. Não será deferida a inscrição da chapa que não contenha o número mínimo de 
06(seis) membros efetivos;  
6. As chapas deverão encaminhar, para fins de inscrição, ofício contendo relação 
nominal dos seus participantes, respectivos RG’s e cargos, bem como cópia da sua 
comprovação de regularidade com a faculdade.  
7. A eleição ocorrerá no dia 30 de novembro de 2010;  
8. A comissão designará 02 (duas) pessoa para compor a mesa receptadora de votos;  
9. Estão aptos a votar, todos os alunos matriculados nos cursos de Design de Moda, 
Design Gráfico, Design de Jogos e Entretenimento Digital e Design Industrial;  
10. Cada chapa concorrente poderá designar no máximo 2 (dois) fiscais para 
acompanharem, junto a mesa receptora, a votação;  
11. Terminada a eleição, a mesa receptadora se transformará em mesa apuradora;  
12. Qualquer impugnação do pleito será resolvida imediatamente pela maioria da 
comissão;  
13. Realizada a totalização dos votos, será proclamada a chapa vencedora.  
14. Todo processo constará em ATA, que deverá para a sua validade ser assinada 
pelos membros da comissão eleitoral;  
15. Os casos omissos deste edital serão resolvidos pela comissão eleitoral.  
 

Balneário Camboriú (SC), 24 de Novembro de 2010 
 
 
 
 
 
 
Bianka Cappucci Frisoni 
Pres. Comissão Eleitoral  
 



 

Ficha de Inscrição de Chapas – Eleição DAGAST - 2010/02 

 

Nome da Chapa: 

 ____________________________________________________________________ 

 

Presidente: _________________________________________  RG.: ______________ 

Vice-presidente: _____________________________________  RG.: ______________ 

1º Tesoureiro(a): _____________________________________ RG.: ______________ 

2º Tesoureiro(a): _____________________________________ RG.: ______________ 

1º Secretário(a): _____________________________________  RG.: ______________ 

2º Secretário(a): _____________________________________  RG.: ______________ 

Comunic. e Eventos: __________________________________ RG.: ______________ 

 

Atenção: Não esquecer de anexar os comprovantes de matricula de TODOS os 

membros da chapa. 

 


