
 
                                                                                              

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGROVETERINÁRIAS – CAV 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA A CAMPANHA DAS CHAPAS 

CONCORRENTES À DIREÇÃO GERAL DO CAV/UDESC  

GESTÃO - 2018-2022: 

 

 
1 - As exposições das propagandas eleitorais dos candidatos à Direção Geral do 

CAV/UDESC serão realizadas no interior do CAV, observando-se as seguintes 

orientações: 

 

1.1 - Cartazes e adesivos não poderão ser fixados em locais que possam danificar o 

patrimônio público, como: interiores de salas de aulas e laboratórios, paredes, superfícies 

de vidros, como portas e janelas, interior do prédio da Administração Central. 

 

1.2 - Para a fixação de propaganda serão disponibilizados painéis móveis a partir do dia 

12 de março, identificados pelos números das chapas, com divisão igualitária aos 

candidatos, nos seguintes locais: 

- prédio da Agronomia;  

- prédio Multidisciplinar,  

- prédio da Engenharia Ambiental; 

- prédio da Veterinária; 

- prédio da Produção Animal e Alimentos; 

- prédio da Administração Central; 

- Hospital de Clínicas Veterinárias. 

 

1.3 – De forma complementar, cartazes e adesivos, poderão ser afixados em outros murais, 

desde que não ultrapassem uma área total, por candidato, igual a uma folha de tamanho 

A3.  

 

1.4 – É permitida a colocação de faixas e cartazes, em locais que não atrapalhem a livre 

circulação, desde que não ultrapassem uma área total de quatro metros quadrados (4 m2). 

 

1.5 - Haverá um espaço igualitário para divulgação da proposta da chapa na página do 

CAV (até 500 palavras), que ficará exposto de 12 de março a 02 de abril de 2018 (maiores 

informações com o Setor de Comunicação). 

 

1.6 - Não serão permitidos no âmbito do Campus a utilização de alto falantes e 

amplificadores de som, ou quaisquer outros equipamentos sonoros. 

 

1.7 - É vedada a veiculação de propaganda que atente contra a honra, a moral e a dignidade 

dos candidatos, bem como ao conceito de Universidade. 

 



 
                                                                                              

 

1.8 - Os candidatos deverão comunicar à Comissão Eleitoral os nomes das pessoas que 

farão parte do comitê de propaganda (docentes, técnicos administrativos e alunos do CAV) 

de sua chapa até o dia 19 de março. 

 

2 - Os candidatos deverão comunicar à Comissão Eleitoral, até as 09:00 horas do dia 02 

de abril, os nomes dos fiscais (2) e respectivos suplentes por mesa eleitoral, dentre os 

votantes, os quais terão a função de acompanhar e fiscalizar os trabalhos eleitorais. 

 

3 - No dia da eleição não será permitida campanha eleitoral. 

 

4 - No dia da eleição será permitido o uso de camisetas de campanha e adereços no recinto 

das mesas eleitorais receptoras e apuradoras, exceto a Comissão Eleitoral e membros das 

mesas receptoras/apuradoras.  

 

5 - No dia da eleição não será permitida a circulação dos votantes na quadra do ginásio de 

esportes após o exercício do voto, facilitando desta forma, os trabalhos das mesas 

receptoras, apuradoras e fiscais. 

 

6 – Os representantes pela campanha de ambas as chapas designarão os responsáveis pela 

limpeza do Centro após o encerramento do processo eleitoral, devendo comunicar os 

nomes das pessoas à Comissão Eleitoral até o dia 28/03/2018. 

 

7 – As normas que regem a propaganda das eleições constam no item ‘4’ do Edital 

01/2018/CAV. 

 

 
Comissão Eleitoral  
 

 
Lages, 15 de março de 2018. 


