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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
INSTITUTO DE BIOLOGIA / SECRETARIA DE GRADUAÇÃO 

Rua Monteiro Lobato, 255 CEP:13083-862 Campinas-SP,  
Fone:(0XX19)(19) 3521-6390 / 3521-6391  

E-mail:graduaib@unicamp.br

Of. CEG/IB   557 /2021 Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 12 de novembro de 2021

Assunto: Regulamento e Calendário para o processo de indicação de representantes discentes suplentes da Comissão de
Graduação dos Cursos de Ciências Biológicas do Instituto de Biologia (CGBio-IB) da UNICAMP – mandato de 01/01/2022 a
31/10/2022.

 
1. A consulta para escolha dos representantes discentes suplentes dos Cursos de Graduação do Instituto de Biologia para a

CGBio-IB será realizada em um turno, pelo sistema e-voto e terá início às 9h do dia 24 de novembro e término às
21h59 do dia 25 de novembro de 2021;

2. Cada eleitor votará em um nome do seu próprio curso;

3. Serão indicados um representantes discente suplente do curso Ciências Biológicas – Integral (curso 06) e um representante
discente suplente do curso Licenciatura em Ciências Biológicas – Noturno (curso 46);

4. É elegível para Representante Discente Suplente todo aluno matriculado nos cursos 6 e 46 do Instituto de Biologia. Os
interessados em concorrer aos cargos de Representante Discente poderão inscrever-se junto à Secretaria de Graduação da
Unidade das 8h30 às 17h30, ou enviar mensagem pelo e-mail diegoc@unicamp.br, no período de 16 a 21 de
novembro/2021 .

5. São eleitores: a) alunos regularmente matriculados no curso 06; b) alunos regularmente matriculados no curso 46;

6. Serão abertas duas urnas de votação, uma para alunos do curso Ciências Biológicas – Integral (06) e outra para alunos do curso
Licenciatura em Ciências Biológicas – Noturno (46);

7. Em caso de empate no número de votos, será utilizado o maior Coeficiente de Rendimento (CR) como critério de desempate.

8. Os eleitores receberão comunicado, por e-mail, com instruções para votação;

9. Os resultados serão divulgados no dia 29 de novembro de 2021;

10. Eventuais recursos serão recebidos até um dia útil, após a divulgação dos resultados - Prazo para recurso: 30 de novembro de
2021.

 

Profa Dra Maria Andréia Delbin 
Coordenador de Graduação dos Cursos de Ciências Biológicas 

Instituto de Biologia - UNICAMP

  


