
Normas da Campanha Eleitoral para Diretor (a) e Vice-Diretor (a) do 

Campus São Paulo - 2017-2021 

 

 

1) Considerando que o processo eleitoral para Diretor (a) e Vice-Diretor(a) do Campus 

São Paulo configura atividade da universidade, os candidatos poderão solicitar 

espaços da instituição para realização de reuniões/debates com a comunidade, 

responsabilizando-se pelo devido agendamento e comunicando previamente à 

Comissão Eleitoral via e-mail cecsp2017@unifesp.br, contendo as informações sobre 

o evento agendado.  

 

2) As entidades representativas do campus promoverão reuniões para apresentação do 

Plano de Gestão. 

 

3) A Comissão Eleitoral comunicará e divulgará, incluindo em meio eletrônico, as 

atividades de campanha eleitoral no âmbito da comunidade. Para este fim, é necessário 

que as informações sejam enviadas por e-mail à Comissão Eleitoral, com antecedência 

mínima de 48 horas. E-mail: cecsp2017@unifesp.br 

 

5) A fixação de cartazes ou qualquer outro material de campanha só é permitida nos 

espaços destinados para essa finalidade no campus:  

 

 Os cartazes não poderão ser afixados nas paredes internas ou externas do 
campus. 

 

 Poderão ser utilizados os murais existentes nos edifícios, destinados a 
comunicação ou divulgação de eventos. 
 

 As faixas poderão ser colocadas na Praça Viva ou ao lado do Banco do Brasil. 
 

6) A distribuição de materiais impressos como folders, folhetos, cartilhas é livre, 

observados os cuidados para não comprometer a limpeza das instalações e respeitando-

se as normatizações atinentes à matéria. Esta distribuição não deve ser feita no decorrer 

das atividades didáticas. 

 

7) Não é permitido à chapa a distribuição de qualquer tipo de brinde a membros da 

comunidade universitária, durante a campanha e votação. 

 

8) É vetado o uso do domínio @unifesp.br para a propaganda eleitoral em endereço de 

e-mails. É proibido o uso de listas institucionais de e-mails, não sendo essas listagens 

disponibilizadas para a chapa. 
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9) A chapa poderá publicar semanalmente material relativo à sua candidatura no sítio 

eletrônico do Campus São Paulo. Os arquivos devem ser encaminhados à Comissão 

Eleitoral, no formato PDF, com tamanho máximo de 2 MB. 

 

Observar o seguinte calendário: 

 

Enviar de 23/01 a 24/01 para publicação em 26/01/2017 

Enviar de 06/02 a 07/02 para publicação em 09/02/2017 

Enviar de 20/02 a 21/02 para publicação em 23/02/2017 

 

 

10) A Comissão eleitoral enviará o link para acesso às propagandas da chapa, via 

mensagem eletrônica, a toda comunidade acadêmica. 

 

O material a ser publicado será de inteira responsabilidade da chapa. Análise prévia de 

conteúdo será feita pela Comissão Eleitoral objetivando apenas assegurar o respeito e 

a dignidade da chapa envolvida. 

 

11) Não é permitido utilizar os logotipos institucionais da UNIFESP em qualquer material 

de campanha. 

 

12) A propaganda eleitoral deverá pautar-se pela urbanidade e respeito, devendo ser 

evitada propaganda ofensiva à honra e à dignidade pessoal ou funcional de qualquer 

membro da comunidade universitária, por meio impresso, verbal e/ou eletrônico. 

 

13) É vedada a propaganda sonora, bem como as que perturbem ou interrompam as 

atividades didáticas e administrativas do campus São Paulo e atividades assistências do 

Hospital São Paulo. 

 

14) A realização de “boca de urna” não será permitida nas dependências das edificações 

do campus São Paulo. 

 

15) No recinto da votação somente poderão permanecer os membros da Comissão 

Eleitoral, o Eleitor, os Mesários e os Fiscais Credenciados (1 fiscal por chapa), inclusive 

aqueles indicados pelas entidades representativas da comunidade acadêmica. 

 

16) A não observância dessas normas regulamentadoras poderá ensejar a 

responsabilização: 

- Da chapa inscrita que não observou as normas mediante penalização a ser 

deliberada pela Comissão Eleitoral de imediato à constatação ou denúncia 

recebida; 



- De discentes (normas regulamentadoras da conduta discente na Unifesp) e 

funcional dos servidores docentes e/ou técnicos administrativos envolvidos, nos 

termos da Lei nº 8112/1990, após regular processo de sindicância ou disciplinar. 

 

17) Não é permitido o uso de quaisquer recursos ou equipamentos do Campus São Paulo 

para produção de material de campanha. 

 

18) Denúncias de irregularidades devem ser entregues em documento encaminhado à 

Comissão por meio de formulário disponível na página da Comissão Eleitoral para o e-

mail cecsp2017@unifesp.br 

 

19) Casos omissos serão avaliados pela Comissão Eleitoral. 
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