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 São Paulo, 19 de Outubro de 2021 

 

ATA DE INSCRIÇÃO DE CHAPAS PARA A ELEIÇÃO AAAVC 

 

A Comissão Eleitoral do Conselho de Ex-Diretores da Associação Atlética Acadêmica 

Visconde de Cairu, no uso de suas atribuições estatutárias, abre neste dia a inscrição de Chapas 

de Diretoria Executiva e de Chapas de Conselho Fiscal para a eleição da AAAVC. O prazo final 

estipulado para tal inscrição é o dia 28 de outubro de 2021, às 21h00. 

Para a participação das chapas na eleição, são necessários os seguintes requisitos: 

Diretoria Executiva: 

- Apresentação da cópia do documento de identidade e do comprovante de matrícula 

emitido pela secretaria da FEA-USP para os três alunos que ocuparem os cargos de presidência 

(Presidente, Vice-Presidente e Tesoureiro). 

- O candidato a Presidente deverá ter cursado pelo menos 1 (um) ano completo de 

faculdade na época da eleição. 

- Apresentação da Carta-Programa da Chapa (contendo, pelo menos, o organograma 

completo e cronograma de atividades para o ano de 2021). 

- Todos os cargos da chapa deverão ser ocupados por alunos devidamente matriculados 

nos cursos de graduação da FEA-USP. 

Conselho Fiscal: 

- Apresentação da Carta-Programa da Chapa, que deve ser composta por 3 (três) a 5 

(cinco) pessoas, tendo, obrigatoriamente, ao menos 1 (um) candidato que tenha exercido o 
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cargo de Diretor Tesoureiro anteriormente na entidade, ou que possua conhecimento contábil, 

estando ao menos no terceiro ano do curso de Contabilidade da FEA-USP. 

A inscrição deverá ser realizada juntamente com a Comissão Eleitoral, com um dos 

responsáveis, dentro do prazo estipulado. Não serão aceitas chapas fora das especificações ou 

após o prazo estipulado. Compõe a Comissão Eleitoral e serão responsáveis pelo pleito as 

senhoras: 

- Fernanda Mendes Souza; 

- Melissa Marinho 

Saudações acadêmicas, 

 

_________________________    _________________________ 

     Fernanda Mendes Souza     Melissa Marinho 


