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EDITAL 001/2021

ELEIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DISCENTES JUNTO AO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA - UFSC

O Programa de Pós-Graduação  em Engenharia  Química da  UFSC convoca todos  os 

alunos do Programa para a Eleição dos representantes discentes junto ao Colegiado 

(Colegiado Pleno e Comissão de Seleção e Bolsas) nos termos seguintes:

Do mandato

Dos representantes discentes titulares e suplentes, o início se dará em 01 de maio de 

2021 até o 31 de abril de 2022.

Da representação discente em particular

A representação do corpo discente e sua respectiva suplência são eleitas por pares, 

entre os alunos regularmente matriculados no PósENQ, sendo permitida a recondução 

do estudante enquanto perdurar o prazo regulamentar de matrícula:

 Aluno de doutorado vota no representante do curso de doutorado;

 Aluno de Mestrado vota no representante do curso de mestrado.

Das candidaturas

À  exceção  do  discente  em  seu  último  ano  de  curso,  todo  aluno  regularmente 

matriculado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química pode candidatar-

se à representação discente no PósENQ:
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 As chapas inscritas deverão conter quatro representantes discentes de nível de 

doutorado,  dois  para  titular  e  dois  para  suplente,  e  quatro  representantes 

discentes de nível de mestrado, dois para titular e dois para suplente.

Do processo eleitoral

Os postulantes à representação discente no PósENQ deverão obedecer e acompanhar 

as seguintes etapas:

I  –  De  07/04/2021  a  16/04/2021 -  Período  de  inscrição  de  candidaturas  junto  à 

Secretaria do PósENQ, através do envio de e-mail com os nomes completos de cada 

discente participante da chapa, nº de matrícula, nível, telefone e e-mail de contato. 

Todas  estas  informações  devem  ser  encaminhadas  ao  endereço  eletrônico 

ppgenq@contato.ufsc.br com o assunto:  ELEIÇÃO REPRESENTAÇÃO DISCENTE 2021-

2022;

II  –  Dia  19/04/2021 -  Período  de  divulgação,  pela  Secretaria  do  PósENQ,  das 

candidaturas oficializadas, via e-mail;

III  –  Dia 26/04/2021 -  Eleição dos novos representantes discentes no PósENQ, das 

08:00h às 17:00h, realizadas de forma virtual;

IV – 26/04/2021 - Às 18:00 horas apuração dos votos pela Comissão, com divulgação 

do resultado até às 20h00;

V  –  27/04/2021  -  Das  08:30  às  15:00h  apresentação  de  eventuais  recursos 

contestadores do  processo  e/ou  resultado  eleitoral  junto  ao  PósENQ  (por  escrito, 

assinado e enviado por e-mail).

VI – 28/04/2021 - Análise dos eventuais recursos apresentados. 

VII  –  01/05/2021 -  Não  havendo  qualquer  impedimento,  posse  dos  novos 

representantes discentes do PósENQ.
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Da Comissão Eleitoral

A Comissão Eleitoral que acompanhará todo este processo e por ele será responsável é 

composta pelos próprios membros, a saber: Arthur Poester Cordeiro (Doutorando),  

Guilherme  Mascalchi  de  Figueiredo  (Mestrando)  e  pelo  Servidor  (Técnico 

Administrativo) Edevilson Silva.

Dos casos e situações omissas

Eventuais  casos  e  situações  omissas  neste  edital  serão  analisados  pela  Comissão 

Eleitoral, a qual decidirá sobre o melhor encaminhamento a ser tomado.

Florianópolis, 05 de abril de 2021.

Comissão Eleitoral

Arthur Poester Cordeiro

Representante Doutorado

Guilherme M. de Figueiredo

Representante Mestrado

Edevilson Silva

Secretário PósENQ
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