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Chamada pública para processo eleitoral no âmbito do PPGE-UDESC 

 
1. A atual Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação-PPGE/UDESC, com 
base no Regimento Geral da Pós-Graduação realiza a presente chamada pública para o 
processo eleitoral no âmbito do PPGE-UDESC, de modo a possibilitar a inscrição de 
candidatos/as às funções de Coordenador/a e Subcoordenador/a, com mandato de 18 de 
março de 2019 a 17 de março de 2022. Os/as candidatos/as a Coordenador/a e 
Subcoordenador/a deverão ser membros permanentes do Programa de Pós-Graduação 
em Educação. 
 
2.1. A inscrição de candidaturas à Coordenação e Subcoordenação será feita por meio 
de requerimento a ser protocolado na Secretaria de Pós-Graduação até 20 de fevereiro 
de 2019, no qual será apresentada a chapa, com indicação dos/as candidatos/as à 
Coordenador/a e Subcoordenador/a.  
 
2.2. O requerimento deverá ser assinado pelos/as interessados/as diretos ou por seus 
representantes legais.  
 
2.3. A homologação da(s) chapa(s) para a Coordenação, cuja inscrição for requerida, 
ocorrerá na reunião do Colegiado de Pós-Graduação a ser realizada em 21 de fevereiro 
de 2019, sendo que imediatamente após a homologação será realizada a votação e 
consequente eleição, pelo Colegiado de Pós-Graduação atual, do/a Coordenador/a e do/a 
Subcoordenador/a. 
 
3.1. Os/as candidatos/as deverão ser membros do quadro de professores permanentes do 
Programa de Pós-Graduação em Educação.  
 
4. Poderão participar da reunião do Colegiado de Pós-Graduação em Educação todos/as 
os/as docentes permanentes do Programa, de modo que, embora os/as que não são 
membros do Colegiado de Pós-Graduação atual estejam formalmente impedidos/as de 
votar, possam se manifestar antes da votação.  
 
5. O Colegiado de Pós-Graduação deliberará sobre os casos omissos na presente chamada 

pública. 

Florianópolis, 13 de dezembro de 2018. 

                                                                            

Ademilde Silveira Sartori 
Coordenadora do PPGE 
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