
  
  

 

 I ENCONTRO PLURINACIONAL DE ESTUDANTES INDIGENAS 

 FUNDAÇÃO DA UPEINDÍGENAS - APROVAÇÃO DO ESTATUTO - ELEIÇÃO E 

POSSE DA PRIMEIRA DIREITORIA DA UPEINDÍGENAS 

29 DE JULHO DE 2022 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP 

TEMA: MOVIMENTO ESTUDANTIL E POVOS INDÍGENAS NA UNIVERSIDADE  

REGIMENTO 

CAPÍTULO I – DAS NORMAS GERAIS 

Art.1º - O I ENCONTRO PLURINACIONAL DE ESTUDANTES INDÍGENAS é a instância 

máxima de Fundação da UPEINDÍGENAS, Aprovação do Estatuto, Eleição e Posse da 

Primeira Direção Executiva da União Plurinacional dos Estudantes Indígenas (UPEI).  

Art. 2º - O I ENCONTRO PLURINACIONAL DE ESTUDANTES INDÍGENAS será 

realizado no dia de 29 julho de 2022, em Campinas, São Paulo – SP na UNICAMP de 

08:00 às 17:00 horas.  

Parágrafo único - Por motivos relativos à estrutura e calendário letivo, o I ENCONTRO 

PLURINACIONAL DE ESTUDANTES INDÍGENAS acontecerá simultaneamente ao 

Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas (ENEI) sob Coordenação da Comissão 

Organizadora do I Encontro Plurinacional de Estudantes Indígenas. 

Art.3º - Participam do I ENCONTRO PLURINACIONAL DE ESTUDANTES INDÍGENAS, 

com direito à voz e voto, os estudantes de cursos regulares de graduação e pós-

graduação presencial ou à distância, com matricula ativa, presentes no encontro, de 

acordo com os critérios constantes no presente regimento.  

Parágrafo único - Também participam do I ENCONTRO PLURINACIONAL DE 

ESTUDANTES INDÍGENAS com direto a voz, os/as estudantes observadores/as 

credenciados/as e os convidados/as pela Comissão Organizadora. 

Art. 4º - Compete ao I ENCONTRO PLURINACIONAL DE ESTUDANTES INDÍGENAS:  

a) Debater e aprovar as resoluções que irão orientar a atuação da gestão da entidade. 

b) Eleger a Diretoria Executiva da UPEINDÍGENAS, para o mandato de três anos.  

c) Discutir e aprovar o Estatuto da UPEINDÍGENAS, com o voto da maioria simples;  

 

CAPÍTULO II – DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA UPEINDÍGENAS 

Art. 5º – A Comissão Nacional de Eleição Indígena (CNEI), formada pelos Estudantes 

Indígenas e Indígenas parceiros convidados, coordena o processo eleitoral. 

Art. 6º – São aptos a votar e ser votados, todos estudantes indígenas, com matrícula 

regular e ativa nas IES, públicas e privadas, credenciados no Encontro Nacional dos 

Estudantes Indígenas (ENEI);  



  
  

Art. 7º A eleição para Diretoria Executiva da UPEINDÍGENAS deve observar as regras 
gerais: 
 

a) O número de componentes de cada chapa deverá ser, no mínimo, 21 (vinte e um), 
de nomes de estudantes indígenas regulamente matriculado em IES com matricula 
ativa; 
 

b) As inscrições de chapa será de 14 a 21 de julho de 2022 até as 23h59minutos; 
 

c) Não será permitido ao estudante indígena inscrever-se simultaneamente em 
diferentes chapas; 
 

d)  No ato da inscrição, cada chapa deverá indicar 1(um) de seus componentes para 
representá-la junto a CNEI durante o processo eleitoral para fins de fiscalização; 
 

e) Após a homologação das chapas, as mesmas poderão iniciar suas campanhas, 
entre 25 a 28 de julho de 2022. 

 
CAPÍTULO III - DA CREDENCIAL (CRACHÁS) DOS PARTICIPANTES DO I 

ENCONTRO PLURINACIONAL DE ESTUDANTES INDÍGENAS 

Art. 8º – Os participantes só poderão exercer suas funções no I ENCONTRO 

PLURINACIONAL DE ESTUDANTES INDÍGENAS, apresentando-se à Comissão 

Nacional de Eleição Indígena- CNEI com seu crachá de participante do ENEI para retirada 

de seu crachá de participante do I Encontro Plurinacional de Estudantes Indígenas, sendo 

obrigatório a apresentação de documento oficial com foto.  

Parágrafo único - A CNEI é responsável por divulgar e organizar os horários de retirada 

dos crachás.   

Art. 9º - O crachá do participante é pessoal e intransferível, não sendo possível voto por 

procuração. O uso do crachá por terceiros implicará a anulação imediata do mesmo. Não 

será fornecida segunda via do crachá e a perda ou extravio deverá ser comunicado 

imediatamente à CNEI. 

 
CAPÍTULO IV – DA INSCRIÇÃO DE CHAPAS, DEFESA DE TESES 
 
Art. 10º - A eleição da primeira Diretoria Executiva da UPEINDÍGENAS será feita com 

voto secreto em urna, mediante apresentação da credencial (crachá) de participante e 

documento oficial com foto.  

§ 1º A votação ocorrerá no período das 14:00 às 17:00 horas e será secreta, através de 

cédulas de papel. 

§ 2º A Comissão Organizadora do I ENCONTRO PLURINACIONAL DE ESTUDANTES 

INDÍGENAS acompanhará o conjunto do processo eleitoral. 



  
  

§ 3º - A CNEI deve dar publicidade aos nomes dos participantes do I ENCONTRO 

PLURINACIONAL DE ESTUDANTES INDÍGENAS aptos a votar, até antes do início do 

encontro.  

 

CAPÍTULO V - DA PROGRAMAÇÃO  

Art. 11 - Os convidados/as para programação do I ENCONTRO PLURINACIONAL DE 

ESTUDANTES INDÍGENAS serão definidos pela comissão organizadora.  

Art. 12 - O I ENCONTRO PLURINACIONAL DE ESTUDANTES INDÍGENAS será dirigido 

por uma Mesa Diretora composta pela Comissão Organizadora do I ENCONTRO 

PLURINACIONAL DE ESTUDANTES INDÍGENAS. 

§ 1º - Os trabalhos serão iniciados e concluídos, impreterivelmente, nos horários 

estipulados pela programação e com a presença da maioria simples dos membros da 

mesa.  

§ 2º - A programação obedecerá ao seguinte cronograma:   

8h – Abertura do I Encontro Plurinacional de Estudantes Indígenas 

8h30m – Aprovação da Plataforma Política da UPEINDÍGENAS 

9h – Leitura e Aprovação do Estatuto da UPEINDÍGENAS 

11h – Apresentação das chapas e defesa de teses 

12h - Almoço   

14h – Eleição de chapas para diretoria da UPEINDÍGENAS 

17h – Encerramento da Votação, Apuração e Posse da Diretoria Executiva da 

UPEINDÍGENAS 

Art. 13. Encerrada a votação, a apuração será realizada pela CNEI, que comunicará 

imediatamente a chapa vencedora a Comissão Organizadora do I ENCONTRO 

PLURINACIONAL DE ESTUDANTES INDÍGENASS, e a CNEI dará posse a primeira 

Diretoria Executiva da UPEINDÍGENAS. 

Art. 14º - As questões omissas, ou casos extraordinários relativos à votação serão 

resolvidos pela CNEI.  

Parágrafo único - As questões de encaminhamentos ou de ordem deverão ser 

apresentadas à Mesa Diretora do I ENCONTRO PLURINACIONAL DE ESTUDANTES 

INDÍGENAS, que deliberará de maneira soberana sobre sua procedência.  

Art. 15º - As demais questões omissas neste regimento, assim como encaminhamentos 

derivados de questões organizativas e de infraestrutura, serão resolvidas pela Comissão 

Organizadora do I ENCONTRO PLURINACIONAL DE ESTUDANTES INDÍGENAS.  

  

 Campinas, 14 julho de 2022 


