
 

FACULDADE SANTA MARIA (FSM) 

  

  

EDITAL N° 03/2021 de 23 de Setembro de 2021. 

  

Eleição para a Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade para Todos – PROUNI, a coordenação fundamentada na Lei 1.132/2009 

torna publica a convocação dos interessados a participar da eleição dos membros 

representantes da Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social do Programa 

Universidade para Todos, para o biênio 2021 a 2023, conforme o presente edital. 

  

1 - DO OBJETIVO 

O presente Edital tem o objetivo de eleger os membros da Comissão Local de 

Acompanhamento Social do Programa Universidade para Todos (PROUNI), com a 

finalidade de colegiado de natureza consultiva, para promover a articulação entre a 

Comissão Local de Acompanhamento e Controle Social do Programa Universidade para 

Todos – (COLAP), e a Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do 

PROUNI (CONAP). 

  

2 – DA COMISSÃO  

A comissão será composta por 04 (quatro) membros, dentre eles 01 (um) representante 

do corpo discente da Instituição, que deve ser bolsista do PROUNI; 01 (um) representante 

da direção da instituição, que deve ser o coordenador ou um dos representantes do 

PROUNI na FSM; 01 (um) representante da sociedade civil; e 01 (um) representante do 

corpo docente da instituição, em regime de dedicação mínima de 20 (vinte) horas 

semanais, no qual consiste esse processo eletivo.  

DESCRIÇÃO TITULAR SUPLENTE 

Corpo docente 01 01 

Corpo discente (PROUNI) 01 01 

Representante da direção 01 01 



Representante da sociedade civil 01 01 

  

2.1 Para candidatos do Corpo Discente:  

- Ser estudante bolsista com matricula ativa; 

2.2 Para candidatos do Corpo Docente:  

- Ser docente da FSM com regime de trabalho no mínimo com 20 horas semanais; 

2.3 Para candidatos da Sociedade Civil:  

- Os candidatos a representação da sociedade civil deverão se inscrever, caso não haja 

inscritos será encaminhado ofício para a rede escola solicitando representatividade. 

2.4 Para candidatos da direção: 

- Serão nomeados (titular e suplente) pelo Conselho Técnico Administrativo (CTA) 

 3 – DA INSCRIÇÃO 

As inscrições serão realizadas no Núcleo de Apoio Estudantil (NAE), no período de 23 a 

30 de setembro de 2021, O formulário é fornecido no próprio espaço de inscrição. 

 3.1 As indicações são por categoria e/ou espaço ocupacional. 

3.2 Composição da Comissão Local de Acompanhamento Social do Programa 

Universidade para Todos (COLAP): 

  

4 – DAS CAMPANHAS 

 4.1 A comunicação deve se dar nos murais internos da Faculdade Santa Maria. 

 4.2 No site da Faculdade Santa Maria. 

    5 – DA CEDULA DE VOTAÇÃO 

5.1 As células de votação serão confeccionadas pela comissão Eleitoral. 

5.2 As cédulas serão elaboradas com as categorias e/ou nomes dos candidatos docentes, 

discentes, dos(s) representantes que apresentar interesse no ato da inscrição ser membro 

da Comissão Local de Acompanhamento Social do Programa Universidade para Todos 

(COLAP), aquele(s) que alcançar(em) a segunda posição será Suplente respectivamente. 



  

6 – DAS ELEIÇÕES 

 6.1 A eleição ocorrerá 04 de outubro de 2021, das 8h às 16 horas. 

 6.2 O voto é: 

  I – Facultativo 

  II – Secreto e pessoal 

6.3 A mesa receptora será composta por, no mínimo 01 (um) representante da comissão 

eleitoral e 02 (dois) outros membros voluntários. 

6.4  Compete aos mesários: 

  I. substituir o presidente, na sua falta ou impedimento ocasional; 

  II. auxiliar o presidente nas suas atribuições; 

  III. solicitar e fazer registrar a assinatura dos votantes na lista de eleitores; 

  IV. lavrar a ata de votação e assiná-la com os demais membros da mesa; 

6.5  Para o funcionamento, a mesa receptora receberá da COLAP atual: 

I. Lista dos integrantes da comunidade universitária, por segmento, com direito a voto; 

II. uma urna para chapa de votação; 

  III. lacres para fechamento das urnas; 

  IV. material de expediente necessário à execução dos trabalhos; 

6.6 Os membros das mesas receptoras, bem como os fiscais autorizados na seção eleitoral 

onde estarão atuando, farão também a conferencia da urna; 

6.7 Por ordem de chegada, o votante se identificará mediante a apresentação de 

documento hábil, ao Presidente da mesa receptora, assinando, em seguida, na lista de 

presença. 

6.8 Após assinar o nome do candidato de sua preferência, o votante depositará a cédula 

na urna eleitoral correspondente ao seu segmento ou representação;  

6.9 A fiscalização da votação é facultada aos candidatos concorrentes mediante a 

indicação de um fiscal por chapa para cada mesa receptora; 



6.10 Somente poderão permanecer no recinto de votação os membros da mesa receptora, 

Comissão Eleitoral e os fiscais devidamente credenciados e, durante o tempo necessário 

para votação o eleitor; 

6.11 Terminado o prazo da votação e declarado o seu encerramento, o presidente da mesa 

receptora tomará as seguintes providências: 

I. lacrar a urna e rubricar o lacre, juntamente com os demais membros e fiscais; 

II. inutilizar, nas listas de assinaturas dos votantes, os espaços não preenchidos pelos 

ausentes; 

III. solicitar a um dos mesários para lavrar a ata de votação. 

      

7 – DA APURAÇÃO 

7.1 Encerrado o processo de votação, as mesas receptoras transformar-se-ão 

imediatamente em mesas apuradoras; 

7.2 Terminada a apuração, e publicando o resultado, todo o material utilizado no processo 

eleitoral, juntamente com a urna será devidamente arquivada; 

7.3 Iniciada a apuração, os trabalhos não serão interrompidos até a proclamação do 

resultado final. 

7.4 Confirmada a impugnação da urna, os votos nela contidos não serão computados. 

7.5 Caso algum fiscal apresente solicitação de impugnação de voto, de urna, ou de outra 

ordem, a comissão eleitoral deverá imediatamente ser comunicada para que possa decidir 

sobre a matéria; 

  

8 – DOS PRAZOS 

 8.1 Período de inscrições de 23 a 30 de setembro de 2021;  

 8.2 Votação dia 01 de outubro de 2021; 

 8.3 Contagem dos votos até 04 de outubro de 2021; 

 8.4 Divulgação dos resultados 05 de outubro de 2021; 

 8.5 Pedidos de recursos – 06 de outubro de 2021; 

 8.6 Homologação do resultado da eleição 07 de outubro de 2021; 



 8.7 Previsão de posse 11 de outubro de 2021. 

 9 – DA POSSE E MANDATO 

9.1 A posse dos vencedores será realizada em assembleia e na comunidade as autoridades 

da Faculdade Santa Maria. 

9.2 O mandato cumprir-se-á até o dia 10 de outubro de 2023, quando se dará um outro 

processo eleitoral. 

  

10 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 10.1 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão eleitoral. 

10.2 Esse Edital foi aceito diante de reunião com a Comissão Local de Acompanhamento 

e Controle Social do Programa Universidade para Todos – (COLAP), portanto não será 

modificado durante o processo eleitoral.       

  

Cajazeiras, 23 de setembro de 2021 

  

  

Sheylla Nadjane Batista Lacerda                                   Ana Costa Goldfarb 

   Diretora Administrativa                                               Diretora Presidente                                                          
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