EDITAL PPGFI No 01/2021
O colegiado do Programa de Pós-graduação em Educação Científica e Ambiental da
Universidade Federal de Lavras, sob a presidência do atual coordenador do programa
Professor Antônio Fernandes Nascimento Junior, no uso de suas atribuições regimentais e,
em consonância com o Regimento interno do Programa, convoca todos os membros do
Programa para eleição de seu Coordenador e Adjunto, de acordo com o seguinte:
1. A eleição será realizada por escrutínio secreto, no dia 29 de Abril de 2021, de 10h00min às
17h00min remotamente.
2. Cada eleitor terá direito a apenas um voto, exercido remotamente, devido à
excepcionalidade da situação mundial por causa da Pandemia da Covid-19. Não serão
admitidos votos por procuração;
3. São elegíveis todos os docentes do Programa, desde que declarem prévia e expressamente
que, se eleitos, aceitarão a investidura no cargo;
4. As inscrições dos candidatos, na forma de chapa composta por Coordenador e Adjunto,
serão recebidas até às 17h00min do dia 27 de Abril do corrente ano remotamente através de
e-mail à Secretaria da Pós-Graduação
em Educação Científica e Ambiental
(ppgeca.dbi@ufla.br). No ato da inscrição, os candidatos apresentarão (anexo ao email) a
declaração de que, caso eleitos, aceitarão a investidura;
5. Transcorrido o prazo para inscrição dos candidatos, será designada Comissão Receptora e
escrutinadora dos votos;
6. Estarão aptos a votar: I- Membros do Colegiado, incluindo representantes técnicoadministrativos e representante discente; II- Demais docentes permanentes e colaboradores
atuantes no Programa.
7. A apuração dos votos será realizada na mesma sessão, após conclusão da votação, seguida
pela divulgação do resultado;
8. Será considerada eleita a chapa que obtiver o maior número de votos válidos. Em caso de
empate, será considerada eleita a chapa cujo candidato for o mais antigo no Programa e,
ocorrendo novo empate, será considerada eleita a chapa cujo candidato for o mais velho;

9. Caberá recurso contra candidatura ou resultado da eleição no prazo de cinco dias corridos,
contados a partir da divulgação oficial do ato impugnado.
ETAPAS DEFINIDAS
Publicação do edital:

22/04/2021

Inscrição das chapas:

Até 27/04/2021

Homologação das inscrições:

Dia 27/04/2021

Campanha

Até 28/04/2021

Eleição

Dia 29/04/2021

Divulgação do resultado

Dia 29/04/2021

Interposição dos recursos contra o resultado Até 04/05/2021
Decisão dos recursos

Dia 04/05/2021

Divulgação de resultado final

Dia 04/05/2021

Lavras, 22 de Abril de 2021.

Antônio Fernandes Nascimento Junior
Coordenador do Programa de Pós-graduação Educação Científica e Ambiental

