
 

 

 
 
 

FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA- FASAVIC 

CURSO DE DIREITO 

 

EDITAL DE ELEIÇÃO DE DOCENTE ELEITO PELOS DISCENTES PARA COMPOSIÇÃO 

DO COLEGIADO DO CURSO DE DIREITO  

 

 

1 - FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1. 1 O artigo 11 do Regulamento do Colegiado de Curso da Faculdade Santo Agostinho 
de Vitória da Conquista diz sobre a Constituição desse órgão: 

 
I - Coordenador do Curso, como membro, que será seu Presidente; 

II - um professor eleito por seus pares, dentre os docentes do Curso, como representante 

docente; 

III - um professor eleito pelos Alunos, dentre os docentes do Curso, como representante 

docente; 

IV - um Aluno do Curso, eleito por seus pares, como representante discente; 

V - um Aluno do Curso, eleito pelos Professores, como representante discente. 

1.2 O § 2.º do artigo 11 do Regulamento do Colegiado de Curso da Faculdade Santo 

Agostinho de Vitória da Conquista diz que os representantes mencionados nos incisos II, 

III e IV do caput terão mandatos de 02 (dois) anos e terão suplentes, podendo ser 

reconduzidos por mais 01 (um) ano. 

1.3 Em cumprimento ao contido no Regulamento do Colegiado já referido, há 

necessidade de realizar a eleição para componente (docente eleito pelos discentes) do 

Colegiado de Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista. 

 

2 -  DA CANDIDATURA 

2.1 O Professor que tem atividade docente no Curso de Direito da Faculdade Santo 

Agostinho de Vitória da Conquista (FASAVIC) pode se candidatar à condição de membro 

eleito do Colegiado do referido Curso.  

2.2 O interessado em se candidatar às eleições, como representante docente do Curso de 

Direito da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista (FASAVIC) deverá se 

inscrever pelo email: leidiane.dourado@vic.fasa.edu.br. 

2.3 O prazo para inscrição dos interessados é até o dia 21 de outubro de 2021. 
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2.5 Aos inscritos serão ofertados os correspondentes comprovantes de inscrição. 

 

3 - DA DIVULGAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

3.1 Terminado o prazo de inscrições dos Professores interessados, a COPPEXII da 

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista (FASAVIC) divulgará a lista dos 

candidatos, em avisos a serem expostos em todas as Salas, locais de circulação, e-mail, 

regularmente, o Curso.  

3.1.1 Cada candidato fará a divulgação da sua candidatura, de forma individual, às suas 

expensas e nas modalidades que achar conveniente, mas de maneira a não ferir a ética e 

a manter o nível da campanha compatível com a pretensão de captação de votos de 

eleitores conscientes, como é o caso dos Professores da Instituição.  

 

4 - DA COMISSÃO ELEITORAL 

4.1 A Comissão Eleitoral fica neste momento nomeada, sendo composta pelos seguintes 

membros: 

I – o Professor José Elias Seibert Santana Junior, Coordenador do Curso de Direito, que 

será o Presidente; 

II –a Professora Leidiane Santos Dourado, Coordenadora de Pós-graduação, Pesquisa, 

Extensão, Inovação e Internacionalização – COPPEXII. 

III – a Colaboradora Ruama Rosa Dionízio, Assistente de Extensão – COPPEXII. 

 

5 - DA VOTAÇÃO E DA APURAÇÃO 

5.1 No formulário de votação constarão os nomes, em rigorosa ordem alfabética, de 

todos os candidatos regular e tempestivamente inscritos, cabendo ao acadêmico eleitor 

apenas marcar, sem identificação pessoal, o nome do candidato da sua preferência. 

5.2 A votação se dará entre os dias 18 a 21 de outubro de 2021, por meio de 

ferramenta digital a ser disponibilizada na semana de votação. 

5.2.1 A votação será secreta, com utilização de plataforma digital. 

5.3 A apuração dos votos será feita imediatamente após o encerramento do horário da 

votação. 

5.3.1 Se, antes do horário final ora fixado, houver inequívoca comprovação de que todos 

os alunos relacionados como eleitores já exerceram o seu voto, poderá haver antecipação 

da apuração.  

5.3.2 Será considerado eleito o candidato que obtiver o maior número de votos dos seus 

pares. 



 

 

5.4.3 Em caso de empate no número de votos entre dois ou mais candidatos, será 

considerado eleito, de forma sucessiva, o candidato: 

a) mais idoso, na forma do parágrafo único do artigo 27 da Lei 10.741, de 1.º de outubro 

de 2003, utilizado por analogia; 

b) que exercer a docência no Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho há mais 

tempo; 

c) que exercer a docência na Faculdade Santo Agostinho há mais tempo, em soma com 

outra Instituição de Ensino Superior. 

 

6 - DA COMUNICAÇÃO DA ELEIÇÃO 

6.1 A Comissão Eleitoral remeterá à Coordenadoria do Curso de Direito da Faculdade 

Santo Agostinho de Vitória da Conquista a Ata de apuração dos votos no dia 03 de 

novembro de 2021. 

 

7 - DA NOMEAÇÃO DO CANDIDATO ELEITO 

7.1 Recebida a Ata de apuração, a nomeação, como membro do Colegiado do Curso de 

Direito da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista, é automática, sem 

necessidade de outros atos.  

 

8 - DOS CASOS OMISSOS 

8.1 Os casos omissos serão resolvidos: 

a) no âmbito da Comissão Eleitoral, por esta referida Comissão; 

b) nas demais situações, pela Diretoria Geral da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da 

Conquista. 

8.2 Em qualquer caso, caberá recurso ao Conselho Superior da Faculdade Santo 

Agostinho. 

 

Vitória da Conquista, 18 de outubro de 2021 

 

 

 

José Elias Seibert Santana Júnior 

Coordenador do Curso de Direito da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da 
Conquista 

 
 
 


