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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA
História, territórios e fronteiras
Edital de Convocação para eleição de Coordenador(a) e de
Vice Coordenador(a) do Programa de Pós-graduação em História
A Comissão Eleitoral do Programa de Pós-Graduação em História – PPGHIS,
no uso de suas atribuições legais, torna público este Edital de Convocação
para eleições que deverão indicar a nova Coordenação de Pós-Graduação
em História – Coordenador(a) e Vice Coordenador(a) – para o biênio 20192020, conforme disposições legais vigentes.

1. DA COMISSÃO ELEITORAL, DA ELEGIBILIDADE E DOS ELEITORES
A Comissão Eleitoral, responsável pela condução do processo, será composta pelos
docentes Thaís Leão Vieira (presidente), Marcelo Fronza (membro), Anderson Roberti dos Reis
(suplente) e pelo discente Rogério Gabilan Sanches (membro), nomeados pela portaria nº
01, emitida pelo Programa de Pós-Graduação em História – PPGHIS em 28 de fevereiro de
2018.
1.1. Para se candidatar à Coordenação ou Vice Coordenação, o(a) docente:
a) deverá ser professor(a) permanente devidamente credenciado(a) nos termos das normas
de credenciamento do PPGHis, bem como estar nos conformes a lei vigente nos autos do
caput do artigo 37 da Constituição Federal;
1.2. Terão direito a voto:
a) todos os docentes, técnicos administrativos e discentes vinculados ao PPGHis –
excetuando-se, no caso dos discentes, aqueles matriculados como “alunos especiais”.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições serão realizadas na Secretaria do PPGHis, de segunda à sexta-feira, das
13h30 às 18h, no período de 18 a 24 de Abril de 2018.
2.2. No ato da inscrição deverá ser entregue a Ficha de Inscrição, que se encontra disponível
na Secretaria do PPGHis, devidamente preenchida.
2.3. Não serão aceitas inscrições cuja ficha esteja rasurada ou preenchida de forma
incorreta, nem aquelas que forem entregues fora do prazo estabelecido.
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2.4. A homologação das inscrições será publicada em 25 de abril de 2018, às 15h, no mural
e na Home Page do PPGHis.
2.5. Eventuais recursos contra o resultado da homologação deverão ser encaminhados à
secretaria do PPGHis, aos cuidados desta Comissão Eleitoral, na forma de processo
administrativo (via SEI) até as 15h do dia 26 de abril de 2018.
2.5.1. O resultado do recurso será divulgado no dia 27 de abril de 2018, às 15h, no mural e
na Home Page do Programa.
3. DAS ELEIÇÕES
3.1. As eleições ocorrerão no dia 30 de abril de 2018, das 9h às 17h, no saguão de
entrada do IGHD.
3.2. No momento da votação, os eleitores deverão apresentar documento oficial válido com
foto.
4. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
4.1. Os resultados serão publicados no dia 02 de Maio de 2018, às 15h, no mural e na
Home Page do Programa.
4.2. Eventuais recursos contra o resultado final da eleição deverão ser encaminhados à
secretaria do PPGHis, aos cuidados desta Comissão Eleitoral, na forma de processo
administrativo devidamente protocolado, até as 17h do dia 03 de maio de 2018.
4.2.1. O resultado do recurso será divulgado no dia 04 de maio de 2018, às 17h, no mural
e na Home Page do Programa.
5. DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. Os membros da Comissão Eleitoral são inelegíveis.
5.2. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral do Programa de PósGraduação em História.
Cuiabá-MT, 17 de Abril de 2018.
Comissão Eleitoral
Profa. Dra. Thaís Leão Vieira – Presidente Prof.
Prof. Dr. Marcelo Fronza – Membro Docente
Rogério Gabilan Sanches – Membro Discente
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FICHA DE INSCRIÇÃO
FICHA DE INSCRIÇÃO
ELEIÇÃO - COORDENAÇÃO E VICE COORDENAÇÃO DO PPGHIS
Eu,

concorrente a ( )

Coordenação / ( ) Vice Coordenação do PPGHis, RG n.
SIAPE n.

CPF n.

, na condição de candidato(a),

venho por meio desta requerer a inscrição junto a Comissão Eleitoral para
concorrer ao pleito que constituirá a Coordenação do PPGHis. Declaro ciência do
Edital de Eleição que rege este processo, bem como declaro concordar com seu
cumprimento.
,

de

de 2018.

Assinatura do Candidato
COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA FICHA DE INSCRIÇÃO
Recebemos

a

inscrição

do(a)

Candidato(a)

para ( ) Coordenação /
( ) Vice Coordenação do PPGHis no processo eleitoral que constituirá a
Coordenação do Programa.

,

_/

/ 2018 -

h

min.

Assinatura do responsável pelo recebimento

