
 

 

REGRAMENTOS   PARA   DIVULGAÇÃO   DAS   CHAPAS   E   COMUNICAÇÃO   DE 

CAMPANHA  DA ELEIÇÃO ADUnB GESTÃO 2020-2022 

 
 

A Comissão Eleitoral Local (CEL) estabelece os seguintes regramentos para          

divulgação das chapas inscritas com vistas à Eleição ADUnB 2020-2022 e comunicação            

institucional do pleito eleitoral, em medida complementar ao 11° artigo, capítulo IV, do             

Regimento Eleitoral da Eleição da Diretoria da ADUnB Seção Sindical do           

ANDES-Sindicato Nacional Gestão 2020-2022.  

 

I. Início e final da campanha 
 

Conforme o Regimento Eleitoral da Eleição da Diretoria da ADUnB Seção Sindical            

do ANDES-Sindicato Nacional Gestão 2020-2022, o período de campanha para o           

processo de consulta à comunidade terá início no dia 27 de agosto de 2020 e se                

encerrará às 23h59min do dia 23 de setembro de 2020. A CEL entende que o               

encerramento de campanha determina que cessem todas as postagens e outras formas            

de campanha e divulgação das candidaturas por todos os canais oficiais de            

comunicação empregados pelas candidaturas (correio eletrônico, aplicativos de envio         

de mensagens como Whatsapp e Telegram e redes sociais como Instagram,           

Facebook, Twitter, Internet e outros).  
 
 
II. Coordenações de Campanha 

 
A  comunicação  entre  os(as)  coordenadores(as)  de  campanha  e  a Comissão 

Eleitoral Local (CEL)  ocorrerá por meio do ambiente virtual (a ser informado para cada 

candidatura)  e  por  solicitação à CEL pelo correio eletrônico 

eleicao.adunb.cel@gmail.com  indicando  o  tema  a  ser  tratado.  A  presença  no 

ambiente virtual será privativa do(a) coordenador(a) de campanha indicado pelas chapas à 

CEL,  membros da CEL e assessorias da ADUnB.  
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III.  Informações da Eleição ADUnB no sítio eletrônico da ADUnB  

 

A ADUnB destinará abas específicas sobre a Eleição ADUnB em seu sítio            

eletrônico www.adunb.org.br onde serão divulgadas as informações oficiais sobre o          

processo eleitoral, tais como regulamento eleitoral, regramentos para divulgação das          

chapas e comunicação da campanha, manual de votação, cronograma e resultados. A            

publicação de informações nas respectivas abas é de responsabilidade exclusiva da           

Comissão Eleitoral Local (CEL) e não se destina à divulgação de qualquer material             

promocional das candidaturas, para além do material disponibilizado pelas         

coordenações de campanha para constarem na aba “Chapas”. Este material, uma vez            

encaminhado à Comissão Eleitoral Local (CEL), não mais poderá ser alterado. O            

material incluirá: 01 foto digital vertical de rosto ou busto do(a) candidato(a) presidente             

(a) da Chapa em tamanho de até 800 pixels; 01 foto digital vertical de rosto ou busto                 

do(a) candidato(a) a vice-presidente(a) em tamanho de até 800 pixels; 01 frase para o              

título de até 11 palavras ou até 70 caracteres contando os espaços; 01 texto de               

até 25 linhas ou 2 mil caracteres contando os espaços; no texto poderão ser informados               

contatos de e-mail, redes sociais e site da candidatura, já incluídos os links de              

direcionamento automático. O(a) coordenador de campanha deverá encaminhar à CEL,          

ainda, o nome completo, cargo a que se candidata e respectivo departamento/faculdade            

de cada integrante da chapa.  

 
 
IV. Envio de mensagens pelo correio eletrônico institucional da ADUnB  
 

Cada candidatura homologada terá direito ao envio de 1 (uma) mensagem por            

dia, de segunda-feira a sexta-feira, em dias úteis, por meio do correio eletrônico da              

ADUnB. As mensagens deverão ser encaminhadas para o e-mail acs@adunb.org.br,          

somente a partir dos correios eletrônicos dos coordenadores de campanha          

informados à Comissão Eleitoral Local (CEL), contendo informações sobre a candidatura           

e suas propostas, em tamanho não superior a 2.000 caracteres contando os espaços.             

Além do texto, poderá ser encaminhado em anexo, para cada e-mail, um banner no              
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tamanho 700x300, que será incluído sempre imediatamente abaixo do cabeçalho Eleição           

ADUnB 2020-2022. A Chapa poderá optar também por enviar apenas a imagem, sem o              

texto, com as dimensões 700x700.  

As mensagens serão encaminhadas de acordo com a ordem de chegada e são de               

inteira responsabilidade das chapas. Os textos deverão ser encaminhados em formato de            

texto, .doc, ou o no próprio e-mail, sem imagens. A CEL autoriza o uso de endereços                

eletrônicos, dentro do texto, que devem ser enviados já linkados. A responsabilidade do             

direcionamento de cada link é exclusiva das chapas, assim como a CEL não se              

responsabiliza por problemas de envio das mensagens caso o mailing entenda os links             

como SPAM.  

Cada chapa poderá encaminhar no texto endereço de correio eletrônico, endereço           

do site da chapa e respectivas redes sociais, já linkadas.  

Não haverá qualquer forma de edição no conteúdo por parte da CEL.  

§1º As mensagens serão encaminhadas pela CEL ao correio eletrônico até às 10             

horas, de acordo com a ordem de recebimento das mensagens. Para serem publicadas,             

as mensagens das chapas deverão ser encaminhadas pelo coordenador de campanha           

até às 16 horas do dia anterior à publicação.  

§2º As mensagens de professores(as) apoiadores(as) serão permitidas no “Espaço          

do Professorado”, dentro do período previsto da campanha - 27 de agosto de 2020 e se                

encerrará às 23h59min do dia 23 de setembro de 2020. As mensagens de apoiadores              

deverão ser encaminhadas para a Secretaria ADUnB, por meio do e-mail           

adunbss@unb.br, observando-se que o atendimento será feito por ordem de chegada,           

dentro do horário funcional do sindicato - de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h.  

 
 
 
V. Redes sociais  

 

O sítio eletrônico da ADUnB, bem como todos os endereços do sindicato nas redes              

sociais como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e Flickr não poderão ser utilizados            

para divulgação ou compartilhamento de materiais de campanha das candidaturas. 
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VI. Entrevistas e debates: 

 
Entrevistas e debates com candidatos, em meios impressos, audiovisuais         

e radiofônicos, poderão ser realizadas somente mediante autorização da CEL.          

Nessas circunstâncias, será garantida equidade de exposição em meios impressos e           

tempo e horário de exposição na grade de programação dos meios audiovisuais e             

radiofônicos.  

 
 
VII. Cartazes e banners 

 
Dentro do período autorizado para a campanha, as coordenações de campanha           

poderão providenciar divulgação de suas chapas através de banners, cartazes e faixas            

afixados em locais previamente autorizados e definidos pela CEL. A não           

observância   dessa   diretriz   e   eventuais  abusos  serão disciplinados pela CEL. 

 

VIII. Fake News e agressões  

 

A fim de coibir a prática de fake news, as chapas, incluindo seus integrantes, ficam               

responsáveis pela fidedignidade das informações veiculadas em seus materiais de          

campanha, não sendo permitida a utilização de teor calunioso, injurioso e/ou difamatório.  

Denúncias de fake news e agressões deverão ser encaminhadas com justificativa           

formal para o email eleicao.adunb.cel@gmail.com. Garantido o contraditório e a ampla           

defesa, se comprovado, a chapa que produzir e/ou disseminar tal tipo de conteúdo poderá              

sofrer a sanção prevista no item IX, “c”.  
 
 
 
IX . Das infrações e sanções 

 
Serão   consideradas   infrações   pela   CEL  as seguintes ações: 

a. Realização pela candidatura de propaganda não permitida  por  este Regulamento; 
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b.  Fazer  a  candidatura  propaganda  ofensiva  à  honra  e/ou  à  dignidade  pessoal  ou 

funcional  de qualquer membro da comunidade da UnB por meio impresso e/ou eletrônico; 

  c. Produção e/ou disseminação de conteúdo falso, as chamadas fake news, por meio  

   impresso e/ou eletrônico (infração gravíssima); 

d.  Utilização,  direta  ou  indireta,    pela  candidatura,    de  recursos    financeiros    ou 

materiais  de natureza pública e de associações de classe para cobertura da campanha; 

que não seja a disponibilizada previamente pela ADUnB; 

e.  Não  atendimento, pela candidatura, às solicitações e/ou às recomendações oficiais da 

CEL, desde que devidamente fundamentadas na legislação vigente.  

 

Às infrações poderão ser aplicadas as seguintes sanções: 
 

1ª.  Advertência  por  escrito,  enviada  para  o  correio  eletrônico  e 

publicada  no sítio eletrônico da ADUnB (infrações leves e médias);  
 

2ª. Suspensão de um ou mais envios de correios eletrônicos à comunidade 

acadêmica com material da candidatura previstos no Artigo IV deste Regramento 

(infrações graves); 

3° Cassação da candidatura  (infrações gravíssimas) 

 

Brasília,  26 de  agosto  de 2020      . 
 
 
 
 

Comissão Eleitoral Local - CEL  
 

José Mauro Ribeiro  
André Camargo Thomé M. Monteiro  

Wildo Navegantes de Araújo  

 


