
  

Ministério da Educação  

Universidade Federal de Santa Maria – Campus Frederico Westphalen Diretório 

Acadêmico de Engenharia Florestal.  

  

Edital n° 001 de 16 de maio de 2022  

  

PROCESSO ELEITORAL PARA DIRETORIA EXECUTIVA DO DIRETÓRIO ACADÊMICO 

DE ENGENHARIA FLORESTAL  

  

A Comissão Eleitoral, no uso de suas atribuições, vem por meio deste tornar público aos 

estudantes de Engenharia Florestal, que no período de 16 a 20 de maio do corrente ano, está aberto o 

processo eleitoral para escolha da nova Diretoria Executiva do Diretório Acadêmico de Engenharia 

Florestal.  

  

1. REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO  

  

1.1 Estar devidamente matriculado no curso de Engenharia Florestal e ter vínculo regular com a 

Universidade Federal de Santa Maria – campus Frederico Westphalen.  

  

2. PROCESSO ELEITORAL  

  

2.1 Inscrições  

  

2.1.1 O período para as inscrições das chapas concorrentes no processo será de 17 a 20 de maio de 

2022.  

2.1.2 A documentação necessária será a cópia de um documento  de identificação com foto e o 

comprovante de matrícula referente ao primeiro semestre de  2022.  

2.1.3 Se faz necessário a inscrição de ao menos um componente por cargo existente no estatuto do 

DAEF, sendo eles: Coordenação Geral; Coordenação de Finanças; Coordenação de Eventos; 

Coordenação de Estrutura e Coordenação de Comunicação.  

2.1.4 As chapas concorrentes devem enviar a documentação necessária para o e-mail do Diretório 

Acadêmico (daflorestalfw@gmail.com).   



2.2 Homologação de chapas  

  

2.2.1 A comissão eleitoral analisará a documentação enviada, deferindo ou indeferindo as chapas, em 

função dos requisitos acima mencionados. A homologação das chapas inscritas e aptas para concorrer 

será divulgado dia 22 de maio. 

 

2.3 Campanha eleitoral  

  

2.3.1 Entre os dias 23 a 24 de maio, está aberto o período para campanha eleitoral através das 

ferramentas on-line disponíveis e visitas as salas de aula.  

2.3.2 Está liberada a utilização de redes sociais para divulgação das chapas, postagens e divulgações 

em geral em salas de aula, que tragam a identificação e as propostas das chapas. 

2.3.3 Se caso houver mais de uma chapa inscrita, será realizado um debate via plataforma Google 

Meet no dia 24/05.   

2.3.4 Será indeferida a chapa que denegrir a imagem de sua concorrente, caso haja, utilizando- se de 

palavras de baixo calão e pejorativas que forem  veiculadas nas ferramentas acima descritas e em 

salas de aula.  

  

2.4 Eleição  

  

2.4.1 A eleição das chapas concorrentes se dará no dia  25 de maio de 2022, sendo o início da votação 

no horário das 07h 30min e seu término às 17h 30min.  

2.4.2 A eleição será realizada de forma on-line através do portal do aluno, onde poderão votar todos 

os estudantes regularmente matriculados no Curso de Graduação em Engenharia Florestal da UFSM 

– Campus Frederico Westphalen , e será enviado um link aos acadêmicos por e-mail e grupos da 

Engenharia Florestal no WhatsApp.    

2.4.3 Cada aluno terá direito a somente um voto.  

  

2.5 Disposições finais  

  

2.5.1 Ficam vedadas quaisquer atividades que desrespeitem as resoluções tomadas neste edital. 

2.5.2 O presente edital entra em vigor na data de sua publicação  

  

  



  

  

COMISSÃO ELEITORAL  

  

  

   

Luíza Sonaglio D’Agostin                                         

3º Semestre  

  

  

Betina Scholz                                                              

9º Semestre  


