
                                                                      
EDITAL N. 02/2021, DE 04 DE MARÇO DE 2021 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 

 

A Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político – ABRADEP, por sua Coordenação 

Geral (CG), no uso das atribuições que lhes confere o Estatuto, convoca todos os 

membros que estejam em situação regular para reunião da Assembleia Geral 

Ordinária, por intermédio de plataforma virtual remota, a ser realizada durante o dia 26 

de março de 2021 (sexta-feira), por meio eletrônico (consoante previsão do art. 13, par. 

2º do Estatuto Social da ABRADEP), das 08:30 às 17:00 horas, a qual será realizada 

com qualquer número de membros presentes para deliberarem sobre a questão que se 

segue.  

 

1. DA ORDEM DO DIA 

 

1.1.  Apresentação dos Informes Gerais e Relatório de Gestão (2019/2021). 

 

1.2.  Análise e deliberação da prestação de contas e demonstrativos contábeis 

da Gestão (2019/2021).  

 
1.3. Análise e deliberação da suspensão e exclusão de membros inadimplentes, 

nos termos do art. 8º do Estatuto. 

 

1.4.  ELEIÇÃO para os seguintes cargos: 

i. Coordenação Geral, mediante registro e votação em chapa: 
a. Coordenador(a)-Geral (1 vaga) 

b. Coordenador(a)-Geral Adjunto(a) (1 vaga) 

c. Secretário(a)-Geral (1 vaga) 

d. Secretário(a)-Geral Adjunto(a) (1 vaga) 

e. Tesoureiro(a) (1 vaga) 

ii. Coordenações Temáticas, mediante registro individual e votação nominal:  

a. Coordenação Acadêmica (5 vagas) 

b. Coordenação de Comunicação (5 vagas) 

c. Coordenação de Eventos (5 vagas) 

d. Coordenação Institucional (5 vagas) 

iii. Conselho Fiscal, mediante registro individual e votação nominal: 

a. Conselho Fiscal efetivo (3 vagas)  

b. Conselho Fiscal suplente (3 vagas) 

 



                                                                      
1.5.  Apuração. Proclamação dos Resultados e Posse dos Eleitos. 

 

 

2. DOS PROCEDIMENTOS GERAIS DA AGO 

 

2.1.  A Assembleia Geral Ordinária será realizada virtualmente pela plataforma 

ZOOM, com abertura prevista para 08:30 horas, oportunidade na qual serão apreciados 

os itens 1.1, 1.2 e 1.3 da Ordem do dia. 

 

2.2.  O item 1.4 da ordem do dia (Eleição da Coordenação Geral, Coordenações 

Temáticas e Conselho Fiscal), disciplinado nos termos dos itens 3, 5 e 6 do presente 

Edital, ocorrerá por intermédio de votação eletrônica mediante sistema helios voting, a 

se iniciar 09:00 horas do dia 26 de março de 2021, após iniciada a Assembleia Geral 

Ordinária, com término às 17:00 horas do mesmo dia. 

 

2.3.  Encerradas as discussões e deliberações dos itens 1.1, 1.2 e 1.3 da ordem do 

dia, a Coordenação geral poderá determinar a suspensão das atividades plenárias, 

retornando os trabalhos após as 17:00 horas, depois de encerrado horário de votação 

do item 1.4 da ordem do dia, para fins de apuração, proclamação e posse dos eleitos 

(item 1.5 da ordem do dia). 

 

 

3. DO REGULAMENTO PARA A ELEIÇÃO 

 

3.1.  Somente poderão votar e serem votados para os cargos da entidade, os 

membros fundadores e efetivos que estejam em dia com suas obrigações 

estatutárias até 10 de março de 2021 (anuidades quitadas até o ano de 2020, 

inclusive) e não tenham recebido sanção disciplinar nos últimos dois meses 

anteriores à eleição. 

 

3.2.  O registro da candidatura deverá ser realizado mediante o envio de e-mail 

para abradep@googlegroups.com, com cópia para o e-mail 

secretaria.abradep@gmail.com até às 23h59min do dia 15 de março de 2021, com 

nome completo e a indicação do cargo ao qual pretende concorrer.  

 



                                                                      
3.3.  Conforme o disposto no art. 23, § 1º, do Estatuto, as coordenações temáticas 

serão compostas por até 5 (cinco) membros, sendo que devem ser asseguradas, no 

mínimo, duas vagas para cada gênero. 

 

3.4.  Para cumprimento da cota de gênero, necessário observar: 

3.4.1. Para a Coordenação Acadêmica, de Eventos, Comunicação e 

Institucional haverá 5 (cinco) vagas, aplicando-se as regras do Estatuto, quais 

sejam: 

3.4.2. Serão elaboradas duas listas de candidatos, cada lista será integrada 

por candidatos do mesmo gênero; 

3.4.3. As 2 (duas) mulheres e os 2 (dois) homens nominalmente mais 

votados integrarão a respectiva coordenação; 

3.4.4. O quinto membro será o candidato remanescente mais votado, 

considerando as duas listas; 

3.4.5. Em caso de empate, será eleito o candidato mais idoso. E, na hipótese 

de persistência de empate, o candidato com maior tempo de inscrição na própria 

Academia. 

 

3.5. Para a inscrição da chapa para Coordenacão-Geral deve ser respeitado o 

percentual de gênero mínimo de 30%. E, preferencialmente, a distribuição regional das 

vagas na chapa da Coordenação-Geral.   

   

3.6. A divulgação oficial de todos os candidatos será realizada pela 

Coordenação-Geral mediante o envio de e-mail. 

 

3.7.  Para garantir amplamente a liberdade de expressão e informação, é permitido 

qualquer meio de propaganda eleitoral. 

 
3.8.  A votação será secreta, sendo realizada mediante sistema eletrônico 

https://heliosvoting.org/ 

 
3.9.  A votação será realizada entre no dia 26 março de 2021, tendo início às 09:00 

e encerrando-se às 17:00 horas, quando será proclamado o resultado da eleição 

pela Comissão Eleitoral.  

 

4. DA COMISSÃO ELEITORAL 

https://heliosvoting.org/


                                                                      
 

A Coordenação Geral designa Comissão Eleitoral, formada com os membros abaixo, 

com competência para acompanhar, supervisionar e decidir sobre questões 

omissas relativas ao processo eleitoral: Raimundo Augusto Fernandes Neto 

(Presidente), Elaine Harzheim Macedo e André Motta de Almeida. 

 

5. DO PROCEDIMENTO DE IMPUGNAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL 

 

Fica instituído o seguinte procedimento de impugnação a qualquer ato do processo 

eleitoral: 

 

5.1.  A publicação dos atos processuais se dará mediante envio de mensagem para 

os e-mails referidos no item 3.2.  

 

5.2.  A impugnação deverá ser interposta em até 24 horas da publicação do 

respectivo ato, mediante petição fundamentada enviada para os e-mails dispostos no 

item 3.2.  

 

5.3.  A defesa deverá ser interposta em até 24 horas após o envio da impugnação, 

mediante petição fundamentada enviada para os e-mails referidos no item 3.2 

 

5.4.  A comissão eleitoral poderá designar produção de prova no prazo de até 48 

horas após o envio da defesa. 

 

5.5.  Após esgotado o prazo definido no item anterior, a comissão eleitoral decidirá, 

de modo irrecorrível, em até 24 horas.  

 

5.6.  A comissão eleitoral, a seu juízo, poderá suspender o ato impugnado até a 

decisão final. 

 

5.7.  Não havendo consenso, as decisões da comissão eleitoral serão tomadas pela 

maioria absoluta dos seus membros. 

 

6. DAS INSTRUÇÕES PARA A VOTAÇÃO 

 

6.1.  Constarão seis campos de votação, sequencialmente: 



                                                                      
i.             O primeiro para a escolha de uma opção dentre as chapas que 

concorrerão à Coordenação-Geral; 

ii. O segundo, para a escolha dos nomes para compor a Coordenação 

Acadêmica; 

iii. O terceiro, para a escolha dos nomes para compor a Coordenação 

Institucional;  

iv. O quarto, para a escolha dos nomes para compor a Coordenação de 

Comunicação;  

v. O quinto para a escolha dos nomes para compor a Coordenação de 

Eventos;  

vi. O sexto, para a escolha dos nomes para compor o Conselho Fiscal. 

 

6.2.  A ordem de disposição das chapas para a Coordenação-Geral respeitará a 

ordem de registro; para as demais candidaturas, por ordem alfabética.     

 

6.3.  Para votar, siga as seguintes instruções:  

6.3.1. Cada eleitor receberá um e-mail (ATENÇÃO AO REMETENTE: 

system@heliosvoting.org), contendo o link para acessar a cabine virtual de 

votação (Election URL), bem como ID e senha, que serão necessários para 

votar. Não exclua este e-mail, pois o ID e senha serão também utilizados para 

verificar o resultado após o término da eleição. 

6.3.2. Ao clicar no link, o eleitor será́ redirecionado para a página de login, onde 

deverá inserir o ID e a senha, e clicar em ‘check credentials’ ou ‘log in’ para 

prosseguir. 

6.3.3. Em seguida, o eleitor verá o título da eleição. Ao verificá-lo, basta clicar 

em ‘Start’.  

6.3.4. Feito isso, a cabine de votação será aberta e o eleitor poderá́ escolher 

em quem votar. Basta escolher UMA das opções disponíveis em cada uma das 

indagações. Após selecioná-las, clicar em ‘Proceed’.  

6.3.5. O próximo passo será o de confirmação e revisão do voto. Aqui o 

eleitor deve checar e confirmar se votou nas opções corretas em cada uma das 

indagações. Estando ok, basta clicar em ‘Confirm Choices and Encrypt Ballot’ 

ou ‘Submit this vote!’. Caso a opção apresentada não seja a correta, basta 

clicar em ‘update’ ou ‘edit responses’ e repetir o procedimento anterior. 

6.3.6. Após a revisão, o eleitor deverá submeter o voto. É gerado um número 

(tracker) de confirmação da votação. Para proceder ao próximo passo, o eleitor 

deverá clicar em ‘Proceed to Cast’.  

6.3.7. Concluído isso, o voto foi inserido na urna e deverá ser salvo. O eleitor 



                                                                      
deverá confirmar sua identidade e, finalmente, gravar o voto, clicando em “I am 

Nome_do_eleitor, cast this ballot”.  

6.3.8. Na última tela de votação deverá aparecer a seguinte mensagem: ‘Vote 

Successfully Cast! .́ Isso assegurará que seu voto foi registrado com sucesso. 

6.3.9. Por fim, será encaminhado ao eleitor um e-mail confirmando o 

recebimento do voto.  

 

6.4.  Para fins de apuração, o sistema Helios Voting computará apenas o último 

voto lançado pelo membro eleitor, descantando-se os votos anteriormente realizados. 

 

6.5.  Ao término da eleição, cada eleitor receberá um e-mail contendo um link para 

conferir o resultado da contagem dos votos. Para tanto, será necessário o ID e senha 

enviados no primeiro e-mail.  

 

6.6.  Para consultar passo a passo da votação de maneira ilustrada, clique aqui. 

  

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1. As situações não previstas neste Edital serão objeto de deliberação pela 

Comissão Eleitoral. 

 

7.2. O presente Edital poderá ser impugnado, fundamentadamente, no prazo 

preclusivo de 02 dias. 

 

Brasília-DF, 04 de março de 2021. 

 

 

Marcelo Weick Pogliese 
Coordenador-Geral 

 

Vânia Siciliano Aieta 
Coordenadora-Geral Adjunta 

 
 

Gabriela Rollemberg 
Secretária-Geral 

 

Denise Goulart Schlickmann 
Secretária-Geral Adjunta 

 
Juacy dos Santos Loura Júnior 

Tesoureiro 

https://www2.ifmg.edu.br/portal/noticias/publicado-edital-para-eleicoes-da-comissao-local-de-flexibilizacao-da-jornada/manual-do-eleitor-comissao-de-30horas.pdf

