EDITAL INTERNO PPGEcoH Nº 002/2018

Convocação para Eleição de Representantes Discentes no Colegiado do PPGEcoH

O coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ecologia Humana e Gestão
Socioambiental (PPGEcoH), da Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais (DTCS), no uso de suas atribuições,
resolve convocar os Alunos Regulares do Curso de Mestrado para escolha dos
representantes discentes Titular e Suplente no Colegiado do PPGEcoH, de acordo com
o abaixo estabelecido:

1 Da composição do Conselho do Curso
De acordo com o que dita o Artigo 6º do Regimento Interno, o Colegiado do Curso do
Mestrado em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental será composto pelo/a
Coordenador/a, por três representantes do corpo docente eleitos para um mandato de dois
anos, sendo permitida uma recondução por igual período, e por um representante do corpo
discente que deverá ser substituído após um ano de mandato.

2 Dos critérios para candidatura:
Poderá se candidatar ao Colegiado do PPGEcoH, compondo uma chapa, qualquer
discente regularmente matriculado no Curso de Mestrado Acadêmico em Ecologia
Humana e Gestão Socioambiental, desde que tenha previsão de vínculo no Programa até
o mês de maio de 2019. Os discentes deverão concorrer em chapas, que indiquem o
candidato titular e o candidato suplente.

a) O mandato será de um ano, com inicio em 01 de maio de 2018 e término em 30 de abril

de 2019.

3 Das Inscrições

a) As solicitações de inscrição dos candidatos poderão ser realizadas entre os dias 01 e
23 de março de 2018, através do preenchimento e entrega da ficha de inscrição (Anexo
I deste edital), pessoalmente ou por procurador na secretaria do curso no horário das
08:00-12:00 e 13:00-17:00 horas.

4 Homologação do Registro de Candidaturas
a) As inscrições das chapas serão homologadas pela Coordenação do Colegiado, até o dia
26/03/2018, e serão divulgadas por meio de lista, a ser postada na página do PPGecoH
http://www.uneb.br/ppgecoh.

5 Do direito de votar
Estará apto a votar nas chapas inscritas para a eleição do Colegiado do PPGEcoH, todo
discente do Mestrado Acadêmico em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental,
regularmente matriculado. Será exigida a apresentação de documento de identificação do
discente no local de votação. Alunos de outros programas não poderão participar desta
eleição.

a) As eleições ocorrerão no dia 05 de abril de 2018, na Secretaria do PPGEcoH, no
período das 08:00-12:00 e 13:00-17:00 horas.

6 Da Apuração e Contagem dos Votos

O escrutínio será realizado na secretaria do PPGEcoH no dia 06 de abril de 2018 às 09
horas, por Comissão Eleitoral designada pelo Decreto 003/2018, na presença do
Coordenador do Colegiado e dos candidatos discentes.

e) Caso os candidatos não possam estar presentes na apuração da eleição, deverão indicar
um representante através de oficio protocolado na UNEB/DTCS até 48h antes da

apuração.
7 Da Proclamação dos Eleitos
Serão proclamados eleitos os candidatos da chapa que obtiver maioria simples dos votos.

8 Disposições Finais

a) A inscrição do candidato pressupõe o conhecimento e a aceitação deste edital interno
e do Regimento Interno do PPGEcoH.
b) Casos omissos serão resolvidos pela Colegiado de Curso do PPGEcoH

Juazeiro, 19 de fevereiro de 2018

Carlos Alberto Batista Santos
Coordenador PPGEcoH
Portaria 1.807/16

ANEXO I

Eleição de Representação Discente do Colegiado do PPGEcoH
FICHA DE INSCRIÇÃO DA CANDIDATURA DE CHAPA DISCENTE

Eu
_____________________________________________________________________,
RG nº__________________________, CPF nº ______________________________,
matrícula nº ___________________________, discente do PPGEcoH, venho por meio
desta, solicitar minha candidatura junto à Coordenação do PPGEcoH, para eleição da
representação discente do Colegiado do referido curso, na condição de TITULAR –
CHAPA___________,
E
Eu,____________________________________________________________________
______,

RG

nº__________________________,

CPF

nº

______________________________, matrícula nº ___________________________,
discente do PPGEcoH, venho por meio desta, solicitar minha candidatura junto à
Coordenação do PPGEcoH para eleição da representação discente do Colegiado do
referido curso, na condição de SUPLENTE – CHAPA __________.

Declaramos estar cientes do Edital de Eleição que rege este processo, bem como,
declaramos estar de acordo com seu cumprimento.

Juazeiro/BA, _____ de ______________ de 2018.

_________________________________
Assinatura do Candidato(a) Titular

_________________________________
Assinatura do Candidato(a) Suplente

