
CENTRO ACADÊMICO XI DE AGOSTO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA DO CENTRO ACADÊMICO E
CONSELHO FISCAL

A Diretoria do Centro Acadêmico XI de Agosto, entidade representativa dos estudantes da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no uso de suas atribuições e em
atenção ao Estatuto da entidade, resolve:

1.) Ficam convocadas as eleições para a DIRETORIA e CONSELHO FISCAL do Centro
Acadêmico XI de Agosto.

I - O 1º turno realizar-se-á nos dias 20 e 21 de outubro de 2021, das 9h às 23h, em ambos os
dias;

II - Caso nenhuma chapa alcance a maioria absoluta dos votos válidos, realizar-se-á o 2º
turno entre as 2 (duas) chapas mais votadas, nos dias 27 e 28 de outubro de 2021 das 9h às
23h, em ambos os dias. Reputar-se-ão como válidos a totalidade do quórum votante, com
exceção de brancos e nulos.

2.) A diretoria será eleita por maioria simples, por meio de sufrágio universal, direto e
secreto, em eleição por chapa, para mandato de 12 meses (doze) meses, com
empossamento da Diretoria em 01/12/2021. Os conselheiros fiscais serão eleitos por
votação majoritária.

3.) Em se tratando de eleição em momento pandêmico no qual não se pode realizar
presencialmente devido às restrições sanitárias, serão realizadas eleições,
excepcionalmente, por meio da plataforma Helios Voting.

4.) Serão recebidas as inscrição de chapas e candidaturas para o Conselho Fiscal até às 20h
do dia 10 de outubro de 2021 (domingo), observadas as seguintes condições:

a) A inscrição será feita por requerimento, por escrito, à Diretoria do Centro Acadêmico XI de
Agosto, assinado por um representante da chapa;

b) Deverá constar no requerimento a inscrição em cada um dos cargos previstos no artigo
21 do Estatuto: 01 presidente, 02 Diretores-Gerais, 02 Tesoureiros, 01 Secretário Geral, 01
Secretário de Organização e 03 suplentes, em ordem de suplência;

c) No requerimento deverão constar assinatura e número USP de cada um dos
integrantes;

d) São vedadas inscrições para mais de 01 cargo eletivo (seja Diretoria, seja Conselho
Fiscal), sendo indeferida de plano a inscrição de chapa que apresente membro já candidato
a outro cargo.

e) Os candidatos para o Conselho Fiscal serão nominais e deverão ser feitas por meio de
requerimento à Diretoria do Centro Acadêmico XI de Agosto, constando nome e número
USP do candidato.

f) Os requerimentos deverão ser enviados ao email diretoria@xideagosto.org;

g) A Diretoria do XI de Agosto divulgará as candidaturas deferidas no dia 11/10/2021;

5.) Segue o calendário resumido:

Dia 20/09/2021 (segunda-feira)
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Dia 10/10/2021 (domingo)

23h59: Fim do prazo para inscrição de candidaturas

Dia 20 e 21/10/2021 (quarta e quinta-feira)

09h: Abertura da votação via link do sistema Helios Voting recebido
23h: Fim do período de votação

Dia 27  e 28/10/2021 (quarta e quinta-feira)

09h: Em caso de segundo turno, abertura da votação via link do sistema Helios Voting
recebido

23h: Fim do período de votação

São Paulo, 20 de setembro de 2021.

Letícia Siqueira das Chagas                 Rodrigo Galutti de Paranhos e Silva
Presidente                                                       Secretário Geral


