
EDITAL 001/2021 - ESCOLHA DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 

DA UFPEL  

 

A Comissão Eleitoral do processo eleitoral para a escolha da Coordenação do Programa de Pós-

Graduação em Letras da Universidade Federal de Pelotas, instituída pela Portaria CLC nº 37/2021, 

declara aberto o processo, a ser realizado nos termos a seguir: 

1. Das Inscrições: 

Art. 1º- A eleição para Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPel será 

coordenada por esta Comissão Eleitoral, escolhida nos termos regimentais, e composta por 1 

(um/a) representante de cada categoria: 1 docente, 1 técnica administrativa e 1 estudante. 

Art. 2º - As inscrições para concorrer ao cargo de Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação 

em Letras para mandato de 2 (dois) anos, nos termos do art. 6º, § 1º, do Regimento Geral dos 

Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFPel, aprovado em 2005, deverão ser realizadas de 11 

a 13 de outubro de 2021.  

§ 1º - Somente poderão inscrever-se ao Cargo de Coordenador(a) os/as docentes permanentes 

vinculados/as a este Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPel. 

§ 2º - Somente poderão votar os membros do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em 

Letras, nos termos do art. 8º do Regimento do Programa de Pós-Graduação em Letras (Cursos de 

Mestrado e Doutorado), aprovado em 2018. 

Art. 3º- As inscrições das candidaturas deverão ser realizadas pelo e-mail 

coe.ppgl.ufpel@gmail.com 

 

2. 

Da Homologação das Inscrições: 

Art. 4º - A relação das inscrições homologadas será divulgada até o dia 14 de outubro de 2021, por 

e-mail da Comissão a todos/as docentes do programa.  

Parágrafo único. As inscrições que, porventura, não tiverem sido homologadas, poderão interpor, 

até o dia 15 de outubro de 2021, recurso à Comissão Eleitoral por meio do mesmo e-mail informado 

no art. 3º. 

3. Da Votação: 

Art. 5°- A eleição para a Coordenação do Programa ocorrerá entre dias 25 de outubro, às 8h, e 27de 

outubro de 2021, às 17h, por meio do sistema de votação on-line Helios Voting. 

Art. 6º - O voto será facultativo, direto e secreto. 

Art. 7º – No período definido para a eleição, o acesso à votação será viabilizado de forma eletrônica, 

mediante envio de mensagem por e-mail, contendo o link e os procedimentos necessários para a 

votação. 

Art. 8º - A condução do processosde votação ficará a cargo da Comissão Organizadora das Eleições 

escolhida e aprovada pela unidade acadêmica com operacionalização e assistência da Chefia de 

mailto:coe.ppgl.ufpel@gmail.com


Núcleo Administrativo, contando com apoio e suporte da Coordenação de Desenvolvimento 

Institucional Participativo da PROPLAN (CDIP/PROPLAN), no que diz respeito ao sistema de votação 

on-line desde a expedição das listagens até a apuração dos votos. 

Art. 9º - Cabe à Comissão Eleitoral: 

I – coordenar e fiscalizar o processo; 

II – realizar a apuração, com o apoio do/a servidor(a) do Centro de Letras e Comunicação treinado/a 

pela Seção de Participação Comunitária (SPC) para a realização deste processo; 

III – lavrar ata circunstanciada das ocorrências ao longo do pleito e da apuração dos votos realizada; 

IV – deliberar sobre recursos eventualmente interpostos. 

Art. 10. Será considerada eleita a candidatura que obtiver a maioria simples do total de votos. 

Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

Art. 12 – O calendário a ser cumprido para fins deste processo de consulta será o seguinte: 

01 de outubro: Publicação do Edital. 

11 a 13 de outubro: Inscrição dos candidatos pelo e-mail coe.ppgl.ufpel@gmail.com 

14 de outubro: Homologação das Inscrições. 

15 de outubro: Prazo final para interposição de recursos referentes à homologação das inscrições. 

18 a 22 de outubro: Período de campanha eleitoral, com apresentação das propostas dos 

candidatos inscritos em data e horário a serem definidos pela Comissão Eleitoral. 

18 de outubro: Publicização da lista de votantes. 

18 a 20 de outubro: Período de conferência da lista de votantes e eventuais correções. 

25 a 27 de outubro: Eleições, por voto eletrônico, com início às 08h do dia 25 e com término às 17h 

do dia 27. 

27 de outubro: às 19h, apuração dos votos e divulgação de resultados. 

28 de outubro: Período de recursos com relação à apuração de resultados. 

29 de outubro: Divulgação do resultado no endereço eletrônico 

https://wp.ufpel.edu.br/clc/ 

 

Comissão Eleitoral 

E-mail de contato: coe.ppgl.ufpel@gmail.com 

Representantes: 

Aulus Mandagará Martins 

Luan Badia 

Santiago Bretanha 
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