
Ministério da Educação 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DOMÉSTICA E HOTELARIA 

CURSO DE BACHARELADO EM HOTELARIA 

 

  

EDITAL DE ELEIÇÃO   

DIRETÓRIO ACADÊMICO DE HOTELARIA  
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1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. A eleição para a diretoria do Diretório Acadêmico de Hotelaria da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro (DAHUR), realizar-se-á no sistema SIGELEIÇÃO, entre os dias 13 

de agosto de 2021 até  20 de agosto de 2021, das 10 h às 21 h.  

 

1.2. A eleição dar-se-á através do voto direto, secreto e universal.  

PARÁGRAFO ÚNICO: Poderão votar e ser votados todos os alunos regularmente 

matriculados no Curso de Bacharelado em Hotelaria. 

 

1.3. A participação nesta eleição dar-se-á através do registro de chapas para a Diretoria do 

DAHUR. 

 

2. DAS COMPETÊNCIAS DO DIRETÓRIO ACADÊMICO 

2.1. Competem aos membros do DAHUR: 

a. Representar os interesses discentes nas instâncias cabíveis desta instituição; 

b. Lutar pela liberdade e autonomia do DAHUR; 

c. Desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão que beneficiem a comunidade ruralina 

e hoteleira; 

d. Atuar no auxílio ao desenvolvimento dos eventos do Curso de Hotelaria, sempre que 

designados; 

e. Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do Acadêmico Gestor da Informação 

(AGI), instância que reune as representações discentes do primeiro ao oitavo período deste 

Curso; 

f. Somar forças com o Diretório Central dos Estudantes da UFRRJ; 

g. Realizar reuniões quinzenais para definição das estratégias de atuação do DAHUR. 

 

3. DAS RESPONSABILIDADES DESEMPENHADAS PELOS CARGOS DA DAHUR 

3.1. Compete ao Presidente/a do DAHUR: 

a. Representar o DAHUR em juízo e fora deles. 
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b. Presidir as Assembléias Gerais. 

c. Proferir o “o voto de minerva” em caso de empate. 

d. Adotar, em caso de urgência, as medidas que julgar acertadas, solicitando em seguida a 

aprovação da Diretoria, por meio democrático; 

e. Formalizar por meio de Ato de Administrativo todas as decisões do DAHUR, através de seu 

Secretariado Executivo. 

f. Orientar o movimento de Tesouraria, visando os documentos e balancetes apresentados pelo 

tesoureiro. 

g. Dirigir campanhas financeiras que visam aumentar o patrimônio do DAHUR. 

h. Receber em nome do DAHUR, juntamente com o tesoureiro, as verbas destinadas ao mesmo, 

assim como doações, contribuições e legados. 

i. Tornar público os caso de omissão dos membros da Diretoria por meio de seu Secretariado 

Executivo. 

j. Assinar editais de convocações de eleições. 

k. Velar pela liberdade, dignidade e independência do DAHUR. 

l. Cumprir e fazer cumprir as atribuições definidas em Assembléia Geral ou reuniões da 

Diretoria. 

XIII. Definir e assinar a carta de indicação dos representantes dos alunos por curso no 

Colegiado do Curso de Hotelaria. 

m. Coordenar as eleições de representantes de turma. 

n. Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto. 

 

3.2. Compete ao Vice-Presidente do DAHUR: 

a. Auxiliar o presidente e substituí-lo em seus impedimentos. 

b. Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto. 

 

3.3. Compete ao Secretário/a do DAHUR: 

a. Organizar e dirigir o Secretariado Executivo. 

b. Dirigir as reuniões da Diretoria sob supervisão do/a Presidente/a. 

c. Manter em dia as correspondências e as documentações juntamente com departamento de 

comunicação e marketing. 

d. Substituir quando necessário o presidente e o vice-presidente em seus impedimentos 

eventuais. 
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f. Ler nas sessões da Diretoria ou Assembléias o expediente recebido. 

g. Assinar juntamente com o presidente a ata e os documentos da Secretaria. 

h. Presidir o Conselho de Secretários constituído do 2º Secretário e do 3º Secretário. 

i. Lavrar Atas de Assembléias Gerais e reuniões ou extraordinárias. 

j. Registrar documentos do DAHUR. 

 

3.4. Compete ao Tesoureiro do DAHUR: 

a. Ter sobre seu controle direto os bens do DAHUR. 

b. Solver débitos do DAHUR mediante autorização da Diretoria e do Presidente. 

c. Ter sobre sua guarda direta os livros de escrituração, apresentando à Assembléia Geral o 

balancete do movimento da tesouraria e afixá-la em mural da entidade. 

d. Representar o presidente na falta ou impedimento de seus substitutos. 

e. Receber verbas, doações, legados etc., juntamente com o Presidente. 

f. Controlar o movimento financeiro e contábil da entidade. 

g. Apresentar balancete trimestral da movimentação financeira e patrimonial da entidade e 

juntamente com o departamento de comunicação, publicá-los em locais visíveis da comunidade. 

h. Prestar contas a qualquer solicitação feita por sócios da entidade. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Cabe ao Tesoureiro, juntamente com a Diretoria o direito de fazer 

indicação do 2º Tesoureiro do DA Hotelaria da UFRRJ para auxiliá-lo em funções. 

 

3.5. Compete ao Diretor de Esportes e Cultura do DAHUR: 

a. Propor e coordenará as atividades ligadas a esportes e cultura. 

 

3.6. Compete ao Diretor de Comunicação do DAHUR: 

a. Realizar todo tipo de divulgação, incluindo aqueles em forma de edital, por escrito ou 

apresentações pessoais. 

b. Ser responsável pela criação e manutenção de um BLOG tornando acessível na internet todas 

às informações oficiais da Diretoria. 

 

3.7. Compete ao Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão do DAHUR: 

a. Levantar as reais necessidades de complementos de grade curricular junto aos representantes 

de curso no Colegiado; 

b. Promover e coordenar visitas técnicas e palestras relacionadas a assuntos de interesse dos 
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cursos, juntamente com o Assessor de Comunicação. 

 

3.8. Compete ao Diretor de Eventos do DAHUR: 

a. Auxiliar a todas as demais Diretorias, planejando e coordenando os eventos propostos.  

b. Auxiliar o desenvolvimento das Semanas Acadêmicas de Hotelaria e outros eventos, 

recebendo total suporte das Diretorias do DAHUR. 

 

4. DO REGISTRO DAS CHAPAS 

4.1. As Chapas poderão efetuar suas inscrições no período de 20 de julho a 2021 até o dia 3 de 

agosto de 2021, encaminhando um e-mail no endereço hotelaria.ufrrj.diretorio@gmail.com 

 

4.2. O ato de inscrição pressupõe a concordância com as competências e responsabilidades 

estabelecidas no presente Edital; 

 

4.3. A inscrição deve expor o nome da chapa, acompanhado de uma relação de componentes 

e cargos ocupados. Cada componente deverá formalizar sua anuência através de sua 

assinatura. Assim, as seguintes informações têm que ser entregues no ato de inscrição: número 

de matrícula, nome completo do(a) discente; cargo ocupado, assinatura para anuência ao 

processo.  

 

4.4- De acordo com as orientações do formulário dos Sigeleições “A Chapa precisa encaminhar 

uma imagem:  uma imagem de rosto do candidato, ou 2 imagens: 1 de rosto do candidato e 1 

de rosto do seu vice, ou uma arte visual que represente a candidatura (para ser usado em caso 

de uma candidatura composta por mais de duas pessoas ou representando uma entidade 

jurídica). Os arquivos devem ter aproximadamente 190 píxeis de largura x 260 píxeis de altura 

no formato PNG. 
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As fotos dos candidatos podem ter artes como: logomarca, nome ou número das chapas. Desde 

que não cubram o rosto do candidato. A foto do vice candidato é opcional, porém se alguma 

candidatura enviar a foto do vice, todas devem enviar para manter a homogeneidade e 

imparcialidade na escolha. A Cotic não tem como editar as imagens, desta forma, a 

responsabilidade pela forma como as imagens aparecerão no módulo é do Presidente da 

Comissão Eleitoral” . Solicitamos que envie a imagem conforme as orientações pelo email 

hotelaria.ufrrj.diretorio@gmail.com 

 

4.5. Findo o período de registros, a Comissão Eleitoral divulgará a lista das inscrições 

deferidas, em um prazo de 48 horas. 

 

4.6. Eventuais solicitações de impugnação deverão ser encaminhadas à Comissão Eleitoral, no 

prazo de um dia útil a contar da data da divulgação da lista das inscrições deferidas, através do 

e-mail hotelaria.ufrrj.diretorio@gmail.com. A Comissão Eleitoral proferirá julgamento em 48 

(quarenta e oito) horas, acolhendo ou indeferindo esta solicitação, respeitando o descanso de 

fim de semana ou feriado, se houver. 

 

4.7. Entre os dias 05 de agosto até o dia 12 de agosto de 2021 , entre os horários de 18 até 22 

horas será realizado em plataforma virtal um debate entre as chapas inscritas. Caso haja uma 

única inscrição, o espaço será utilizado para a apresentação das propostas e dos integrantes 

desta chapa única. 

 

4.8. Serão indeferidas as inscrições que não atendam ao item 4.3 deste Edital. 

 

5. DO CRONOGRAMA DAS ELEIÇÕES 

5.1. Apreciação e homologação desse Edital na Reunião de Colegiado de 19 de julho de 2021; 

5.2. Período de inscrição das Chapas: entre 20 de julho de 2021 até o dia 3 de agosto de 2021. 

5.3. Análise das inscrições e divulgação das Chapas inscritas: 05 de agosto  de 2021. 

5.4. Debate entre as Chapas: Entre os dia 5 de agosto até 12 de agosto de 2021 

5.5. Votação: 13 de agosto até o dia 20 de agosto de 2021. 
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5.6. Apuração e divulgação dos resultados: 20 de agosto de 20 de setembro de 2021. 

 

PARAGRAFO ÚNICO: o presente cronograma pode ser alterado conforme decisão da 

Comissão Eleitoral, sendo qualquer alteração amplamente divulgada para a comunidade 

hoteleira. 

 

6. DA PROPAGANDA ELEITORAL EM GERAL 

6.1. As despesas da campanha eleitoral serão de responsabilidade das Chapas. 

 

6.2. A propaganda eleitoral só será permitida após o deferimento do pedido de registro. Esta 

deverá ocorrer até o dia que antecede a votação, prevista no item 5 deste Edital. 

 

7. DA VOTAÇÃO 

7.1. Somente poderão votar estudantes regularmente matriculados no Curso de Bacharelado 

em Hotelaria da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 

 

7.2. A votação será realizada no âmbito do Sistema de Gestão Integrada da UFRRJ – no 

sistema SIGELEIÇÃO – com cada Chapa deferida como opções válidas, incluindo as opções 

“voto nulo” e “voto branco”.  

 

7.3. Deve-se respeitar os prazos apontados no item 5 desse edital.   

 

7.4. A Comissão Eleitoral será responsável pela apuração dos votos eletrônicos. 

 

7.5. Não será permitido o uso de material de propaganda dos candidatos durante o processo 

de votação. 

PARAGRAFO ÚNICO: Os votos são sigilosos, sendo divulgado apenas o resultado das 

escolhas da comunidade discente. 

 

8. DA APURAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

8.1. A apuração dos votos será realizada após o final da votação online, sendo o resultado 

divulgado de acordo com o cronograma constante no item 5; 

 



Ministério da Educação 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DOMÉSTICA E HOTELARIA 

CURSO DE BACHARELADO EM HOTELARIA 

 

  

8.2. O cálculo do resultado final das eleições para o DAHUR será baseado no Total Absoluto 

de Votos. Nesse caso, as chapas com mais votos absolutos ocuparão o primeiro lugar. 

 

8.3. Após a divulgação dos resultados, a chapa vencedora terá os nomes de seus membros 

validados no âmbito do Colegiado de Hotelaria, de maneira que seu mandato seja devidamente 

portariado. 

 

8.4. A Comissão Eleitoral deverá conferir o número de votos com o número dos discentes 

matriculados no Curso de Bacharelado em Hotelaria. 

 

8.5. Caso haja empate na primeira colocação, a Comissão Eleitoral deverá apresentar critérios 

que permitam a resolução deste impasse. Vale lembrar que antes de suas aplicações, há a 

necessidade de que esses conjuntos de critérios sejam discutidos e aprovados pelos membros 

do Colegiado de Hotelaria. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

 

9.2. É vedado a qualquer membro da Comissão Eleitoral promover campanha durante o 

processo eleitoral, de modo a garantir sua lisura e os princípios éticos da administração 

pública; 

 

9.3. É vedada a participação de quaisquer discentes que componham a Comissão Eleitoral 

neste processo eleitoral. 

9.4. Dos resultados alcançados, cabe a indicação de recurso. Este deverá ser dirigido à 

Comissão Eleitoral no prazo de um dia útil da divulgação dos resultados. A Comissão Eleitoral 

proferirá julgamento em 48 (quarenta e oito) horas – respeitando o descanso de fim de semana 

ou feriado, se houver – acolhendo ou indeferindo este pleito. 

 

 

Seropédica, 20 de julho de 2021. 
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Comissão Eleitoral 

 

Representação discente: 

Bianca Álvares Casarotti Bispo -Matrícula  20200048790 

Igor Valente de Araujo -Matrícula  20190013300 

Mariana de Jesus Pinto Barbosa- Matrícula -20200062350 

Representação técnica -  

Marconi Silveira Costa- SIAPE -1752362 

Representação docente- 

Juliana Borges de Souza -SIAPE - 1065068 

 

 

 

https://sigaa.ufrrj.br/sigaa/escolhaVinculo.do?dispatch=escolher&vinculo=5

