
 

Chamada pública para processo eleitoral no âmbito do PPGH-UDESC 
 

1. A atual Coordenadora do PPGH-UDESC, com base no Regimento Geral da Pós-Graduação e em 

normativa relativa ao processo eleitoral do PPGH-UDESC aprovada em reunião do Colegiado de Pós-

Graduação de 16 de junho de 2015, realiza a presente chamada pública para o processo eleitoral no 

âmbito do PPGH-UDESC, de modo a possibilitar a inscrição de candidatos/as às funções de 

Coordenador/a e Subcoordenador/a, com mandato de 1º. de agosto de 2018 a 31 de julho de 2021, 

bem como proceder com a escolha dos representantes docentes, discentes e dos técnicos, com 

mandato de 1º. de agosto de 2018 a 31 de julho de 2019. 

 

2. Os/as candidatos/as a Coordenador/a e Subcoordenador/a deverão ser membros permanentes 

do Programa de Pós-Graduação em História. 

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 16 de junho de 2018, 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 16 de julho de 2018, 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, bem como a escolha dos 

membros para o Colegiado de Pós-Graduação (que deve ser composto de titulares e suplentes de 

representantes docentes, discentes e dos técnicos, não sendo inferior a 70% ou superior a 80% do 

Colegiado Pleno, conforme art. 10 do Regimento Geral de Pós-Graduação) 

 

3.  Para o Colegiado de Pós-Graduação (além do/a Coordenador/a e do/a Subcoordenador/a) serão 

escolhidos mais 11 representantes docentes (sendo 08 titulares e 3 suplentes), 04 representantes 

discentes (sendo 02 titulares e 02 suplentes) e 2 representantes do corpo técnico (01 titular e 01 

suplente), sendo respeitado, no caso de docentes e discentes, o equilíbrio da representação dos Cursos 

de Mestrado e de Doutorado. 

3.1. Os/as candidatos/as a representantes docentes no Colegiado de Pós-Graduação deverão ser 

membros permanentes do Programa de Pós-Graduação em História. A intenção de constituir o 



 

Colegiado deve ser manifestada à Coordenação do PPGH-UDESC, por e-mail, até o dia 16 de junho de 

2018. 

 

3.2. Os/as representantes discentes serão eleitos/as entre seus pares até 14 de julho de 2018, pelo 

mecanismo que entenderem mais conveniente, desde que seja garantida a consulta e o voto a todos/as 

os/as discentes, sendo o resultado da votação registrado formalmente em documento devidamente 

datado e assinado, a ser apresentado na reunião de 16 de julho pelos atuais representantes 

discentes no Colegiado de Pós-Graduação.  

3.3. Os/as representantes dos técnicos serão eleitos/as entre seus pares até 14 de julho de 2018, 

pelo mecanismo que entenderem mais conveniente, desde que seja garantida a consulta e o voto a 

todos/as os/as técnicos da Secretaria de Pós-Graduação, sendo o resultado da votação registrado 

formalmente em documento datado e assinado, a ser apresentado na reunião de 16 de julho pelo 

atual representante dos técnicos no Colegiado de Pós-Graduação.  

 

4. Poderão participar da reunião do Colegiado de Pós-Graduação de 16 de julho de 2018 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, 15 de maio de 2018. 

 
Profa. Dra. Cristiani Bereta da Silva  

Coordenadora do PPGH-UDESC 


