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EDITAL Nº01/2017- COEL-PPGH/UNICENTRO

ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL PARA COORDENADOR, VICE-COORDENADOR E
MEMBROS DO COLEGIADO DE CURSO

O Coordenador da Comissão Eleitoral do Programa de Pós-Graduação  Stricto
Sensu em História (PPGH) da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO-PR, no uso
de suas atribuições, e

considerando a Resolução nº20-COU/UNICENTRO, de 14 de agosto de 2014, que
aprovou o Regulamento do PPGH/UNICENTRO, nos termos do Art. 2º, 

considerando a decisão do Colegiado do Programa, conforme Ata nº 38, de 13 de
dezembro de 2016,

TORNA PÚBLICO a  abertura  do  processo  eleitoral  para  eleição  do  Coordenador,
Vice-Coordenador e Colegiado do curso de Pós-Graduação em História da UNICENTRO.

1. Das inscrições:

1.1 As  inscrições de  chapa e  de candidatos  a  membros do colegiado serão  feitas  mediante
manifestação, pela internet, via e-mail:  ppgh.unicentro@gmail.com no período de 04 de fevereiro
de 2017 ao dia 12 de fevereiro de 2017.

1.2 As inscrições devem seguir o que está prescrito nas  Normas para eleição da coordenação do
PPGH e dos membros do colegiado. 

1.2.1 Conforme indicação do Colegiado, cada eleitor terá o direito a votar nos candidatos de uma
chapa e em quatro candidatos a membro do Colegiado.

2. Do processo eleitoral:

2.1 Encerrado o prazo de inscrições, a comissão eleitoral terá 48h para analisar os requerimentos
e homologar as inscrições que estiverem em acordo com o Regulamento do Programa, e publicar
o edital com o procedimento e o calendário do pleito.

3. Do resultado:

3.1 O resultado final das eleições deverá ser divulgado pela comissão eleitoral em edital próprio,
até 23 de fevereiro de 2017.

4. Das disposições finais:

4.1 A secretaria tem o prazo de 48h para encaminhar o resultado das eleições para a Reitoria,
solicitando os encaminhamentos necessários para a posse dos eleitos.

Publique-se.

Irati, 02 de fevereiro de 2017.

Helio Sochodolak,
Presidente da Comissão Eleitoral
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