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Normas para realização de consulta para composição de chapa para a escolha da Associação Atlética 

Acadêmica Fatec Jundiaí  

 
Artigo 1º - Em consonância com o estatuto da Associação Atlética Acadêmica Fatec Jundiai ficam 

estabelecidas as Normas de consulta ao corpo discente para elaboração de chapa gestora da A.A.A.F.J. 

da Faculdade de Tecnologia de Jundiaí – Deputado Ary Fossen. 

 

 
I - Do Modo 

 
Artigo 2º - A indicação das chapas será feita por escrutínio direto, secreto e obedecerá a presente 
Norma. 

 

II - Dos eleitores 
 
Artigo 3º - São aptos a exercer o direito do voto os discentes em efetivo exercício que estejam 

devidamente matriculados regularmente na instituição. 

 
 
Artigo 4º - Cada eleitor exercerá o seu direito de voto uma única vez, indicando um único candidato 

no site de votação que será criado para este propósito. 

 
 

III – Dos Elegíveis 
 
Artigo 5º - São elegíveis as chapas, compostas por alunos regularmente matriculados, que se 

inscreveram devidamente seguindo as regras dessa norma. 

Parágrafo único – Não poderão se candidatar para o pleito os membros pertencentes a essa 

Comissão Eleitoral. 

 

 
IV – Das Inscrições 

 
Artigo 6° - Os candidatos interessados em participar do pleito deverão inscrever-se preenchendo a ficha 

de inscrição e realizando a entrega na coordenação de cursos até as 12h do dia 05/03/2018. 

 
§1º – As inscrições serão deferidas pela Comissão Eleitoral no dia 05/03/2018 após as 12h. 

 

§2º – O resultado das inscrições deferidas e indeferidas pela Comissão Eleitoral será divulgado no 

mural próximo à Biblioteca no dia 05/03/2018 às 14h. 

§3º – Os recursos das inscrições indeferidas deverão ser apresentados e protocolados na coordenação 

de cursos até as 16h do dia 05/03/2018. 
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§4º – A análise dos recursos será feita pela Comissão Eleitoral após as 16h do dia 05/03/2018. 

 
§5º - Os resultados dos recursos serão divulgados no mural próximo à Biblioteca em 05/03/2018 às 
19h. 

 
 

V -      Da Divulgação 
 
Artigo 7° – Os candidatos poderão, a partir das 19h do dia 05/03/2018 até às 12h do dia 07/03/2018, 

divulgar as suas propostas através de e-mail, redes sociais, conversas em pares, folhetos, panfletos, e 

quaisquer divulgação escrita. 

 
VI - Da Comissão Eleitoral 

 
Artigo 8° - A Comissão Eleitoral designada pela Diretora da Atlética, e que será responsável pela condução 

do Pleito será composta pelos membros abaixo relacionados sob a presidência do primeiro, conforme 

Portaria Fatec JD 33/2016: 

  Felipe Itiro Yado 

Corolina Timponi  

Victoria Hollinger  

 

 
VII – Da votação 

 
Artigo 9° – Será criado um site para votação, onde o acesso ocorrerá por meio do fornecimento de 

dados pessoais dos alunos regularmente matriculados.  

 

Artigo 10° – A votação ocorrerá a partir das 12h do dia 07/03/2018 até o dia 08/03/2018. 
 

Artigo 11°–  A divulgação dos votos será realizada pela comissão eleitoral por meio da abertura dos 

resultados do site na manhã do dia 09/03/2018. 

 
Jundiaí, 28 de fevereiro de 2018. 

 

 

Luis Fontoura  
Presidente  
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Comissão Eleitoral 

 
 

 

Felipe Itiro Yado            
 

 

Carolina Timponi    

 
 

Victoria Hollinger  
 
 
 
Representantes da IES 
 
 

Galileo de Souza Schioser  
 
 

Moacyr da Costa Silva Junior 
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