
EDITAL Nº 17/2022/PPGCA 

Dispõe sobre a Eleição para os cargos de representantes 
discente dos Cursos de Mestrado e Doutorado do Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Ambientas (PPGCA) 

A Comissão Eleitoral designada pela Portaria 02/2022/PPGCA, em conformidade com a 
Resolução N.01/2021/PPGCA e o Regulamento Interno do PPGCA, torna público o 
cronograma para as eleições aos cargos de Representantes Discentes dos Cursos de 
Mestrado e de Doutorado no Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Ambientais. 

1 DO CRONOGRAMA DO PROCESSO ELEITORAL 

Data de inscrição 12/7/2022 

Resultado preliminar da homologação 13/7/2022 

Recurso do resultado preliminar da homologação 14/7/2022 

Homologação final das inscrições 15/7/2022 

Período de campanha eleitoral 13 a 22/7/2022 

Período de votação 25 e 26/7/2022 

Divulgação preliminar do resultado da eleição 27/7/2022 

Recurso do resultado preliminar da eleição 28/7/2022 

Resultado final da eleição 29/7/2022 

2 DOS CANDIDATOS E DAS INSCRIÇÕES 

2.1 O candidato ao cargo de Representante Discente dos Cursos de Mestrado e de 
Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientas deverá estar há pelo 
menos 06 (seis) meses matriculados no Curso como aluno regular. 

2.2 A representação discente deverá se candidatar em chapas, sendo composta por um 
Titular do Curso de Mestrado e seu Suplente e um Titular do Curso de Doutorado e seu 
Suplente. 

2.3 As inscrições das chapas serão realizadas até o dia 12 de julho de 2022, 23h59min, por 
meio de e-mail: ppgca@unesc.net, onde deve ser indicado o Titular e o Suplente da Chapa. 
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2.4 O resultado preliminar da homologação das inscrições será divulgado no dia 13 julho de 
2022, cuja relação será disponibilizada no endereço eletrônico www.ppgca.unesc.net, na 
pasta “processo seletivo”.  

2.4.1 Do resultado preliminar das inscrições homologadas poderá ser interposto recurso 
fundamentado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, no prazo de 1 (um) 
dia útil, após a publicação do resultado, ou seja, na data de 14 de julho de 2022, 
exclusivamente via endereço eletrônico ppgca@unesc.net. 

2.4.2 É de inteira responsabilidade do candidato, solicitar e verificar a confirmação de 
recebimento da solicitação de recurso, não se responsabilizando o Programa por recurso não 
recebido por fatores de ordem técnica ou organizacional que impossibilitem o recebimento 
do(s) documento(s).  

2.4.3 O resultado final das inscrições homologadas será divulgado no dia 15 de julho de 
2022, cuja relação será disponibilizada no endereço eletrônico www.ppgca.unesc.net, na 
pasta “processo seletivo”.  

3 DO PROCESSO ELEITORAL 

3.1 As chapas poderão promover campanha eleitoral de 13 a 22 de julho de 2022, ou seja, a 
partir da homologação da inscrição da respectiva chapa pela Comissão Eleitoral. 

3.1.1 Entende-se por promoção de campanha eleitoral a exposição pública dos discentes, 
colocando-se na condição de candidatos. 

3.2 Os representantes discentes serão eleitos por votação de seus pares, nos dias 25 e 26 de 
julho de 2022 até 23h59min, realizada por meio de formulário de votação on line, 
disponibilizado por meio de e-mail aos discentes do Programa. 

3.2.1 São eleitores aptos a votar os estudantes regularmente matriculados nos Cursos de 
Mestrado e Doutorado do PPGCA. 

3.3 O resultado preliminar da eleição será divulgado no dia 27 de julho de 2022, cuja relação 
será disponibilizada no endereço eletrônico www.ppgca.unesc.net, na pasta “processo 
seletivo”.  

3.3.1 Do resultado preliminar da eleição poderá ser interposto recurso fundamentado ao 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, no prazo de 1 (um) dia útil, após a 
publicação do resultado, ou seja, na data de 28 de julho de 2022, exclusivamente via 
endereço eletrônico ppgca@unesc.net. 

3.3.2 É de inteira responsabilidade do candidato, solicitar e verificar a confirmação de 
recebimento da solicitação de recurso, não se responsabilizando o Programa por recurso não 
recebido por fatores de ordem técnica ou organizacional que impossibilitem o recebimento 
do(s) documento(s).  

3.3.3 O resultado final da eleição será divulgado no dia 29 de julho de 2022, cuja relação será 
disponibilizada no endereço eletrônico www.ppgca.unesc.net, na pasta “processo seletivo”.  

4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E CASOS OMISSOS 

4.1 Informações adicionais poderão ser obtidas por meio do endereço eletrônico: 
ppgca@unesc.net 



4.2 Os casos omissos serão deliberados pela Comissão Eleitoral e pelo Colegiado de 
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais. 

Comissão Eleitoral 
Karolaine Porto Supi (Representante discente) 
Betina Emerick Pereira (Representante discente) 
Prof. Robson dos Santos (Coordenador) 
Prof. Carlyle Torres Bezerra de Menezes (Coordenador-adjunto) 

Criciúma, SC, 8 de julho de 2022. 

 

Prof. Dr. Robson dos Santos 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais 


