
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

 

  

PORTARIA PRAEC N° 17, 07 DE MAIO DE 2019. 

 

 

 

 

A PRÓ-REITORA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E 

COMUNITÁRIOS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, no uso de suas 

atribuições regimentais e nos termos da Portaria da Reitoria nº 590, de 5 de junho 

de 2017, 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Aprovar a Instrução Normativa PRAEC Nº 02, de 07 de maio 

de 2019. 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na presente data. 

 

Profª. Drª. Ana Paula Piovesan Melchiori 

Pró-Reitora de Assuntos Estudantis e Comunitários 

                  

 

A Portaria original assinada encontra-se arquivada na Secretaria Administrativa da 

PRAEC. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

 

  

INSTRUÇÃO NORMATIVA PRAEC Nº 02 DE 2019 - Aprovada pela Portaria PRAEC 

Nº 17, DE 07 de MAIO DE 2019 

 

 

 

 

 

Dispõe sobre a eleição para Representantes dos 

Moradores da Moradia Estudantil de que trata o 

Regulamento da Moradia Estudantil da UFLA. 

 

 

 

A PRÓ-REITORA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIOS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, no uso de suas atribuições regimentais e 

considerando o que foi deliberado em reunião do CONSELHO DA PRAEC ocorrida em 

27/11/2018. 

 

   

 RESOLVE: 

 

TÍTULO I 

DAS ELEIÇÕES PARA REPRESENTANTES DOS MORADORES 

Art. 1º - Os Representantes dos Moradores serão eleitos por seus pares por voto secreto, 

não sendo admitidos votos por procuração ou cumulativos. 

 

Art. 2º - Serão eleitos até 6 representantes, sendo no máximo 02 (dois) representantes 

moradores de cada bloco da Moradia Estudantil.  

 



Art. 3º - Serão elegíveis apenas os candidatos que não tiverem pendências junto a 

PRAEC, e ainda, que não tenham recebido qualquer punição disciplinar no semestre atual 

e no anterior ao pleito. 

 

Art. 4º - Os moradores interessados em disputar as eleições para Representantes dos 

Moradores deverão se inscrever no período a ser definido pela Comissão Eleitoral. 

 

Art. 5º - Serão eleitos os dois candidatos mais votados em cada bloco.  

Parágrafo Único - Na hipótese em que o número de eleitos for inferior a 4 (quatro), a 

Comissão Eleitoral poderá estabelecer novas datas para que as vagas remanescentes 

sejam preenchidas. 

 

Art. 6º - O mandato dos novos representantes terá início no primeiro dia útil da semana 

seguinte às eleições. 

§1º - O mandato dos representantes será de 01 (um) ano, permitida uma recondução. 

§2º - Ao final de cada mandato cada representante receberá um certificado de participação 

emitido pela Coordenadoria de Moradia, totalizando um máximo de 576 horas. 

 

TÍTULO II 

DA PERDA DO MANDATO 

 

Art. 7º - O representante eleito perderá o mandato caso ocorra uma das seguintes 

condições: 

I. Sofra alguma penalidade durante o seu mandato, prevista no Regulamento de 

Moradia;  

II. Seja destituído pelo Conselho da PRAEC; 

III. Deixe de ser morador. 

 

Art. 8º - Em caso de renúncia ou perda do mandato de algum Representante dos 

Moradores, a Coordenadoria de Moradia nomeará o próximo candidato mais votado e não 

eleito na última eleição, caso houver. 

 

TÍTULO III 



DA COMISSÃO ELEITORAL 

Art. 9º - A eleição dos Representantes dos Moradores estará sob a responsabilidade de 

uma comissão eleitoral formada por: 01 (um) representante da PRAEC designado pelo 

Coordenador de Moradia, 02 (dois) representantes da gestão atual, desde que não sejam 

candidatos à reeleição, e 02 (dois) representantes escolhidos por seus pares em 

assembleia; 

Parágrafo Único - Os representantes participantes da comissão eleitoral poderão ser 

substituídos por representantes escolhidos em assembleia, na hipótese de todos os 

representantes se candidatarem ou se recusarem a participarem da comissão. 

 

Art. 10 - A comissão a que se refere o artigo 9º se responsabilizará pela elaboração e 

realização da eleição e deverá: 

I. Elaborar, conduzir e divulgar os editais que deverão constar: 

a) instruções para a inscrição dos candidatos; 

b) local data e horário para realização das inscrições; 

c) local data e horário para realização da eleição e apuração dos votos; 

II. Acompanhar o processo eleitoral e apurar os votos; 

II. Homologar o resultado da eleição e encaminhá-lo ao Coordenador de Moradia. 

 

Art. 11 - Os candidatos à Comissão Eleitoral, no momento de sua inscrição, não poderão 

ter sofrido qualquer penalidade durante todo o ano anterior. 

 

TÍTULO IV 

DA POSSE 

Art. 12 - A Coordenadoria de Moradia dará posse aos membros eleitos como 

Representantes dos Moradores mediante assinatura dos seguintes documentos: 

I. Termo de ciência do Regulamento de Moradia; 

II. Termo de Compromisso com a Representação dos Moradores. 

 

TITULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 



Art. 14 - Casos omissos serão decididos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e 

Comunitário. 

 

 

ANA PAULA PIOVESAN MELCHIORI 

Pró-Reitora de Assuntos Estudantis e Comunitários 

 

A Instrução Normativa original assinada encontra-se arquivada na Secretaria 

Administrativa da PRAEC. 

 

 


