
ELEIÇÃO DE 

GRÊMIO ESTUDANTIL

 

O Grêmio  Estudantil  é  regido  por  estatuto,  aprovado em assembleia  geral  dos
estudantes, convocada para este fim.

DA ESCOLA

Artigo 4º – A cada eleição do Grêmio, a equipe diretiva
indica  um  professor  coordenador,  referendado  pelos
agremiados, com as seguintes atribuições:

I – Acompanhar as reuniões bimestrais do Conselho dos
Representantes de Classe (CRC), as reuniões mensais
da  Diretoria  do  Grêmio  e  o  processo  de  eleição  do
Grêmio Estudantil;

II – Orientar a elaboração e execução do plano anual de 
trabalho do Grêmio. 

DA DIRETORIA

Artigo 13 – A diretoria do Grêmio é constituída pelos seguintes membros:

Presidente
Vice-presidente
Primeiro e Segundo secretários
Coordenador do Departamento de Cultura
( titular e suplente)
Coordenador do Departamento de Esporte e Lazer  
( titular e suplente)
Coordenador do Departamento de Comunicação 
(titular e suplente)

Parágrafo único- Fica vedado o acúmulo de cargos 
da Diretoria



QUEM PODE PARTICIPAR DA
DIRETORIA DO GRÊMIO

ESTUDANTIL?

Conforme o Estatuto do Grêmio Estudantil:

Artigo 21  – O Grêmio é composto por todos os
estudantes regularmente matriculados na Escola.

Artigo 24 – São condições para ocupar os cargos
eletivos do Grêmio:

I – Estar regularmente matriculado na Escola, no
mínimo no 6º ano do Ensino Fundamental, para os cargos de Presidente, Vice-presidente
e Secretários;

II – Ser assíduo e pontual às aulas.

DA ELEIÇÃO

Artigo 26 – A eleição do Grêmio Estudantil será realizada, preferencialmente, na segunda
quinzena do mês de abril. O mandato da diretoria tem duração de 2 (dois) anos após a
posse, sendo permitida uma reeleição. 

Artigo 27 – A Comissão Eleitoral será constituída por número ímpar, pelo menos 3 (três)
integrantes, eleita entre os representantes de turmas, com antecedência mínima de 30
(trinta) dias, do término da gestão, composta, preferencialmente, por estudantes de todos
os turnos em funcionamento na Escola, os quais não podem concorrer à eleição. 

Parágrafo único – A comissão define o calendário e regras eleitorais que devem conter:
01) Prazo  de  inscrição  de  chapas;  02)  Período  de  campanha;  03)  Data  da  eleição,
observados os prazos previstos neste Estatuto e Regimento Interno do Grêmio Estudantil.

Artigo 25 – No caso de chapa única,  a eleição poderá ser realizada por aclamação.
Havendo mais de uma chapa, por voto direto e secreto.

Parágrafo único –  Todo estudante regularmente matriculado na
Escola tem direito a voto. 



DA POSSE

Artigo 30  – A posse da nova  diretoria  dar-se-á  logo após o
término do escrutínio e declaração da chapa vencedora ou no
prazo de até 10 (dez) dias.

DOS REGISTROS

• O  material  do  Grêmio  Estudantil  deverá  estar  identificado  e
guardado  na  escola  em  local  que  o  mesmo  possa  ser
disponibilizado para as reuniões.

• O  livro  atas  do  Grêmio  Estudantil  deverá  conter  Termo  de
Abertura  e  Termo  de  Encerramento,  páginas  numeradas  e
rubricadas  e  servirá  para  registro  de  reuniões  da  Diretoria  e
assembleias dos estudantes.

• A escola que desejar poderá comunicar à SMED, o dia e horário da eleição para
possível  acompanhamento  e  registro  da  mesma  (enviando  material  para
divulgação, junto com termo de autorização de imagem).

• A escola que tiver interesse em utilizar a urna eletrônica deverá encaminhar ofício
ao Juiz Eleitoral do Cartório Eleitoral de Caxias do Sul, com antecedência de 60
dias.

• Após eleição, enviar ao Grupo de Trabalho Interligar, ficha com dados da diretoria
eleita.

• É importante que a escola disponibilize um espaço para guardar a documentação
do  Grêmio,  para  que  as  futuras  diretorias  deem  continuidade  ao  trabalho
construído.
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MODELO DE EDITAL DE ELEIÇÃO DE GRÊMIO ESTUDANTIL

A Comissão Eleitoral informa a todos sobre a eleição para a Diretoria do Grêmio

Estudantil__________(nome)  da  gestão  _____/_____  (período)  conforme  dispõe  seu

Estatuto.

Data da eleição: _____________________________ Horário: _____________________

Das inscrições das chapas: 

Do dia ________ até ____________

Composição das chapas concorrentes:

Presidente:______________________________________________________________

Vice-presidente:__________________________________________________________

Primeiro e Segundo secretários:_____________________________________________

Coordenador do Departamento de Cultura: (titular e suplente)______________________

Coordenador do Departamento de Esporte e Lazer (titular e suplente):_______________

Coordenador do Departamento de Comunicação (titular e suplente):_________________

Requisitos para ocupar os cargos eletivos:

Estar regularmente matriculado na escola, no mínimo no 6º ano do Ensino Fundamental

para os cargos de presidente, vice e secretários;

Ser assíduo e pontual às aulas;

Estar consciente do compromisso e responsabilidades assumidas perante a comunidade

escolar.

Para esclarecimento de dúvidas consultar a Comissão Eleitoral.

 Caxias do Sul, ___de ________ de_____.

 Presidente da Comissão Eleitoral



MODELO DE ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DO GRÊMIO ESTUDANTIL

Aos ______ do mês ______ do ano de dois mil e ______, na Escola Municipal de Ensino

Fundamental  ___________________,  (nome  da  escola)  realizou-se  a  eleição  da

Diretoria do Grêmio Estudantil _______, conforme determinava o edital de convocação

desta  eleição  e  o  Estatuto  do  Grêmio  Estudantil.  Para  o  pleito,  foram  inscritas  as

seguintes  chapas:  chapa  um_______,  chapa  dois________.  A votação  iniciou-se  às

_____ horas e encerrou-se às ______ horas. Durante o pleito registrou-se os seguintes

fatos  (ou  não)  ___________________  e  a  Comissão  Eleitoral  tomou  as  seguintes

deliberações: ______________. A fiscalização de cada chapa foi desempenhada pelos

seguintes estudantes: ______________ da chapa um, ______________ da chapa dois.

Encerrada  a  eleição,  iniciou-se  a  apuração  dos  votos  definindo-se  os  seguintes

resultados: chapa um _________ (n° de votos por extenso) votos, chapa dois _________

votos, nulos ________, brancos _______. Desta forma, o(a) Presidente da Comissão

Eleitoral  divulgou  o  resultado  da  eleição,  sendo  eleita  a  chapa  _____,  intitulada

________(nome da chapa) vencedora deste pleito. Portanto, a nova Diretoria do Grêmio

Estudantil  ____________ ficou assim constituída:  Presidente  ______________,  Vice-

Presidente  ____________,  Primeiro  e  Segundo  secretários  ______________,

___________________,  Coordenador  do  Departamento  de  Cultura

_____________(titular), _________________ (suplente), Coordenador do Departamento

de  Esporte  e  Lazer  ________________  (titular),  ____________________  (suplente),

Coordenador  do  Departamento  de  Comunicação  ___________________  (titular),

_______________ (suplente).  O Presidente da Comissão Eleitoral  deu posse à nova

Diretoria  do  Grêmio  Estudantil  ______________.Encerro  a  presente  ata  que  segue

assinada por mim e por todos os presentes. (Seguem-se as assinaturas.)

MODELO DE ATA DE REUNIÃO DE GRÊMIO ESTUDANTIL

Às_____horas, do dia ___________, do mês de ___________, do ano de dois mil  e

___________ reuniu-se a diretoria do Grêmio Estudantil ________________, da Escola

Municipal de Ensino Fundamental _____________. Na pauta da reunião foram tratados

os  seguintes  assuntos:  _______________.  A  reunião  foi  presidida  por

_____________________ (nome/cargo).Encerro a presente ata que segue assinada por

mim e por todos os presentes. (Seguem-se as assinaturas.)



DIRETORIA DO GRÊMIO ESTUDANTIL

Gestão ______a______

E M E F ________________________________________________________________

Nome do Grêmio:_________________________________________________________

Data da eleição:__________________________________________________________

Presidente:____________________________________ contato___________________

Vice-presidente:________________________________ contato____________________

Primeiro secretário:______________________________contato___________________

Segundo secretário:______________________________contato___________________

Coordenador do Departamento de Cultura (titular):_______________________________

contato_________________________________________________________________

Suplente:______________________________contato___________________________

Coordenador do Departamento de Esporte e Lazer (titular):________________________

contato_________________________________________________________________

Suplente:______________________________contato___________________________

Coordenador do Departamento de Comunicação (titular):_________________________

contato_________________________________________________________________

Suplente: _____________________________contato____________________________

Professor coordenador:__________________________contato____________________

Data:_____/_____/_____

Assinatura do(a) Presidente

_________________________________________________

OBS: Deverá ser enviada ao Grupo de Trabalho Interligar, até 10 dias após a eleição.


