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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E TERRITÓRIO (PGDPLAT) 

EDITAL Nº 001/2019 (RETIFICAÇÃO) 

ELEIÇÃO PARA MEMBRO DOCENTE PARA O COLEGIADO DO  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO E TERRITÓRIO – PGDPLAT 

 
 
O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Planejamento e Território (PGDPLAT), no uso de suas 

atribuições e na forma do seu Regimento Interno, comunica os procedimentos e  datas do processo 

eleitoral de escolha dos membros docentes do Colegiado PGDPLAT. 

 

ONDE SE LÊ: 

Cronograma 

Inscrição dos candidatos: 10 e 11 de setembro 

Eleição: 18 de setembro 

 

LEIA-SE: 

Cronograma 

Inscrição dos candidatos: ATÉ DIA 24/09/2019 

Eleição: 26/09/2019 

 

ONDE SE LÊ: 

Procedimentos Gerais 

A inscrição dos candidatos e a eleição ocorrerão na Secretaria Conjunta da Pós-Graduação (sala 1.05 – 

prédio principal) de 08h às 11 e de 14h às 17h. A lista de candidatos será divulgada por via eletrônica e 

afixada no mural da pós-graduação no dia  12 de setembro.  E a eleição ocorrerá no dia 18 de setembro de 

08h às 11 e de 14h às 17h. O resultado final será divulgado no dia 19 de setembro. 

Haverá 03 dias, a contar da divulgação do resultado final, para eventuais recursos quanto ao resultado da 

eleição. 

 

LEIA-SE: 

Procedimentos Gerais 
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A inscrição dos candidatos e a eleição ocorrerão na Secretaria Conjunta da Pós-Graduação (sala 1.05 – 

prédio principal) de 08h às 11 e de 14h às 17h. A lista de candidatos será divulgada por via eletrônica e 

afixada no mural da pós-graduação no dia  25 de setembro.  E a eleição ocorrerá no dia 26 de setembro de 

08h às 11 e de 14h às 17h. O resultado final será divulgado no dia 27 de setembro. 

Haverá 03 dias, a contar da divulgação do resultado final, para eventuais recursos quanto ao resultado da 

eleição. 

 

Das Vagas 

Serão abertas duas vagas para membros docentes do Colegiado PGDPLAT. 

 

Dos Candidatos 

Poderá concorrer a eleição para membros do Colegiado PGDPLAT, mediante inscrição, qualquer docente do 

Programa PGDPLAT. 

 

Colégio Eleitoral 

Terão direito de votar nos membros docentes do Colegiado PGDPLAT todos os docentes do Programa 

PGDPLAT. 

Serão eleitos para membro docente do Colegiado PGDPLAT os dois candidatos que obtiverem o maior 

número de votos. 

Da Votação 

Na votação, serão observados os seguintes procedimentos: 

 o eleitor deverá registrar sua presença em folha nominal de votação; 

 a votação será secreta; 

 não haverá voto por procuração e nem por correspondência. 

 

Da Apuração 

 A apuração do resultado será pública, devendo realizar-se no mesmo dia da eleição, imediatamente 

após o encerramento da votação na Secretaria Conjunta da Pós-Graduação, 1.05 (prédio principal) 

no Campus CTAN. 

 Serão consideradas nulas as cédulas que:  

 Contiverem mais de duas indicações; 

 Registrarem indicação de candidatos não inscritos; 

 Encerrarem expressões ou sinais estranhos ao objetivo do voto; 
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 Estiverem assinaladas fora da quadricula própria, tornando duvidosa a manifestação do eleitor; 

 Serão considerados eleitos os dois candidatos que obtiverem o maior número de votos; 

 Em caso de empate no resultado da apuração será considerado eleito o candidato de mais idade. 

 

Do Mandato 

O mandato dos membros docentes do Colegiado PGDPLAT será de 2 (dois)anos. 

 

Informações: 

Secretaria Integrada de Pós-Graduação 

Telefone (32) 3379 4985 

E-mail: pgdplat@ufsj.edu.br 

 

São João Del-Rei, 12 de setembro de 2019. 

 

_______________________________________ 
Profa. Patrícia Alves Rosado Pereira 

Coordenadora do Programa PGDPLAT 

mailto:pgdplat@ufsj.edu.br

