
 
 

 
 

 
 

Portaria UNIVALE: 093/2020 

 

Proíbe a propaganda político-partidária 

nos Campi da Universidade Vale do Rio 

Doce – UNIVALE e dá outras providências. 

 

A Reitora da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, Profª. Lissandra Lopes 

Coelho Rocha, no uso legal de suas atribuições regimentais e estatutárias, 

considerando: 

1) que a UNIVALE é uma instituição de ensino superior, que tem como 

finalidades precípuas, dentre outras, a promoção da educação, a produção 

e a difusão do conhecimento e o incentivo à promoção do bem comum; 

2) que a UNIVALE é uma instituição apartidária e, portanto, sem qualquer 

vínculo político-partidário; 

3) que a campanha eleitoral, visando às eleições municipais do ano de 2020; e, 

por fim, 

4) a Resolução nº 23.610/2019 do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1°. Vedar a fixação e veiculação de propaganda eleitoral de qualquer 

natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta, fixação de placas, estandartes, 

cavaletes, faixas e assemelhados, em quaisquer equipamentos existentes nas áreas 

internas e externas de seus campi, tais como postes de iluminação, muros, 

passarelas, paradas de ônibus etc. 

 

Art. 2°. Proibir a distribuição de folhetos, panfletos ou quaisquer outros impressos de 

cunho eleitoral, bem como o ingresso de candidatos eleitorais nos campi da 

UNIVALE, com o intuito de fazer campanha eleitoral. 

 

Art. 3°. Proibir que todos os funcionários (administrativos ou docentes) façam a 

veiculação de propaganda em seus campi, incluindo a entrega de “santinhos” de 

candidatos, uso de adesivos afixados em suas roupas, entrega de botons ou brindes 

de candidatos etc. 

 



 
 

 
 

 

Art. 4°. Proibir que estudantes e funcionários vinculem o nome e a marca da 

UNIVALE a qualquer candidato, sob pena de ser caracterizada violação dos direitos 

de imagem e uso indevido de nome alheio, bem como de ato incompatível com a 

dignidade acadêmica. 

 

Art. 5°. Proibir a realização de eventos artísticos e culturais dentro dos campi da 

UNIVALE que tenham vinculação ou façam alusão a algum candidato eleitoral ou 

partido político. 

 

Art. 6°. O funcionário que infringir o disposto nesta Portaria sujeitar-se-á às 

penalidades previstas nas normas internas e na legislação trabalhista, sem prejuízo 

do ressarcimento de eventuais danos que possam advir à instituição. 

 

Art. 7°. O estudante que violar o disposto nesta portaria estará sujeito à sanção 

disciplinar de advertência, e, em caso de reincidência, à pena de suspensão pelo 

prazo de 5 a 20 dias, além de multa que poderá variar de 30% (trinta por cento) a 

90% (noventa por cento) do valor de uma parcela da semestralidade escolar do 

curso no qual estiver matriculado. 

 

Art. 8°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, devendo ser afixada 

nos quadros de avisos e comunicação do pessoal técnico-administrativo, 

professores e estudantes, bem como ser encaminhada, através do Comunicado 

UNIVALE, aos funcionários e estudantes. 

 

Art. 9°. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

Governador Valadares, 15 de outubro de 2020. 

 

*Profª. Lissandra Lopes Coelho Rocha 

Reitora  

 

 
 

*O original desta Portaria assinada encontra-se arquivado no Gabinete da Reitoria. 


