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EDITAL Nº 10/2020/CFH

A Diretora do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, no uso de
suas atribuições, em conformidade ao art. 13 do Regimento Geral da UFSC, e
tendo em vista a Solicitação Digital n.º 047200/2020;
RESOLVE:
1. Convocar o Colégio Eleitoral do Curso de Pós-graduação em Geologia para
as eleições de Coordenador e Subcoordenador do curso, mandato 2020-2022.
2. Estabelecer as seguintes regras para o processo eleitoral:
2.1 As inscrições deverão ser encaminhadas para o e-mail da Presidente
da Comissão Eleitoral (manoela.bettarel@ufsc.br), a partir das 8h do dia 09 de
dezembro de 2020 até as 18h do dia 10 de dezembro de 2020.
2.2 Caso não haja mais de uma chapa inscrita, será aberto novo prazo de
inscrição, no período de 11/12/20 a 12/12/20, das 08h às 18h, seguindo o mesmo
procedimento indicado no item 2.1.
2.3. A homologação das inscrições será realizada no dia 14 de dezembro
de 2020, até as 11h.
2.4. A divulgação das propostas por e-mail dos eleitores e em outros
mecanismos de internet será a partir das 12h do dia 14 de dezembro de 2020.
3. Do dia e local da eleição:
3.1. No caso de duas ou mais chapas inscritas, a eleição será realizada no
dia 06 de janeiro de 2021, das 09h às 14h, via sistema eletrônico de votação eDemocracia.
3.2. No caso de somente uma chapa inscrita a eleição será realizada pelos
Membros do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Geologia, com a
presença de representantes docentes e discentes, este último, inclui todos os
discentes do Programa, no dia 22 de dezembro de 2020, das 08h às 11h, através
de um canal criado no aplicativo Telegram, por meio de enquete anônima.

4. Da homologação e divulgação do resultado:
4.1. No caso de chapa única a homologação da eleição será na Reunião do
Colegiado do Programa de Pós-graduação em Geologia, a ser realizada no dia
22 de dezembro de 2020, às 11:05h. A divulgação do resultado das eleições será
no dia 22 de dezembro a partir das 14h na página do Programa de PósGraduação em Geologia, no link https://ppggeologia.paginas.ufsc.br/;
4.2. No caso de duas chapas, a homologação da eleição será na Reunião
do Colegiado do Programa de Pós-graduação em Geologia, a ser realizada no
dia 07 de janeiro de 2021, às 14h. A divulgação do resultado das eleições será
no dia 07 de janeiro de 2021, a partir das 17h, na página do Programa de PósGraduação em Geologia, no link https://ppggeologia.paginas.ufsc.br/;
5. Após a homologação do resultado da eleição em reunião do Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Geologia, o nome do Coordenador e
Subcoordenador serão enviados para as instâncias superiores da UFSC para as
devidas providências.

Florianópolis, 30 de novembro de 2020.

MIRIAM FURTADO HARTUNG
Diretora do Centro de Filosofia e Ciências Humanas

