
 

Edital de Convocação para eleição da Comissão do Programa de Pós-Graduação 

em Biologia Celular e Estrutural 

 

A partir desse edital ficam convidados docentes e discentes do PPG-BCE, a 

participarem da eleição dos membros docentes para compor a Comissão do PPG-BCE 

(biênio 2019-2021), que será realizada a partir do dia 19 (17h) até dia 21 (17h) de 

março de 2019, através de e-voto/IB/UNICAMP. 

Das Condições Gerais 

1) A eleição do CPPG-BCE será organizada pela Secretaria da Pós-graduação do 

IB;  

2) O colégio eleitoral para a eleição da composição do CPPG-BCE é composto 

pelos docentes regularmente credenciados no PPG-BCE e discentes 

regularmente matriculados nesse mesmo programa. 

3) Os docentes interessados deverão formar chapas, sendo que cada chapa 

deverá ser constituída por um candidato a Coordenador, docente do Instituto 

de Biologia e credenciado como permanente no PPG-BCE, e por três membros 

docentes, credenciados no Programa, sendo dois titulares e um suplente. 

4)  A chapa que constituirá a CPPG-BCE será eleita pelo voto ponderado do 

corpo docente do Programa e do corpo discente, fixado o peso de 4/5 e 1/5 

respectivamente, conforme Instrução normativa 001/2016 /Art. 2º. 

5) O processo eleitoral será acompanhado por dois docentes indicados pelo 

Coordenador e por 02 discentes. 

 

Da Composição Docente no CPPG-BCE 

1) A CPPG-BCE será constituída por um Coordenador, docente do Instituto de 

Biologia e credenciado como permanente no PPG-BCE, e por três membros 

docentes, credenciados no Programa, sendo dois titulares e um suplente.  

(Regimento Geral/ PPG-BCE/ CAPÍTULO II- Da Estrutura Administrativa, § 1º). 

 

Do Mandato 

1) O mandato do Coordenador, dos membros docentes titulares e do suplente será de 

dois anos. (Regimento Geral/ PPG-BCE/ CAPÍTULO II-Da Estrutura 

Administrativa, § 2º). 

 

Do Calendário 

1) Inscrições das Chapas: de 26 de fevereiro a 17 de março de 2019 – através do 

e-mail coorbce@unicamp.br ; 

2) Eleição: 19 a 21 de março de 2019; 

3) Apuração e divulgação: 22 a 25 de março de 2019; 

4) Apreciação do Resultado em reunião da CPPG-BCE: 25 de março de 2019; 
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5) Posse da Nova Comissão: 28 de abril de 2019. 

 

Das Candidaturas 

1) Deverão se candidatar Chapas, indicando o candidato a coordenador, 02 

membros titulares e 01 membro suplente, garantindo a representação de 01 

docente de cada área junto ao PPG-BCE (Anatomia, Biologia Celular e Biologia 

Tecidual). 

 

Da Eleição 

O processo eleitoral ocorrerá conforme as seguintes etapas: 

1) A Secretaria de Pós-Graduação fornecerá a lista das chapas inscritas; 

 

2) A eleição será realizada através do e-voto da Unicamp, conforme informações 

que serão fornecidas pela Secretaria da Pós-Graduação; 

 

3) Cada eleitor deverá votar em uma das chapas inscritas; 

 

4) A Apuração será realizada em seção pública no prédio da PG/IB/UNICAMP no 

dia 25 de março de 2019, acompanhada e Conferida pela Comissão de 

Acompanhamento da Eleição; 

 

5) É de 01 dia o prazo para interposição de recursos sobre o resultado da eleição, 

a contar de sua divulgação pela Secretaria de Pós-Graduação; 

 

6) A Comissão eleita (Chapa) será aquela que obtiver o maior número de votos. 

Em caso de empate será realizada nova eleição. 

 

7) Na eventualidade de problemas técnicos no sistema e-voto/UNICAMP, a 

eleição será postergada para os dias 25 e 26 de março de 2019, na forma de 

e-voto ou em papel nas dependências do prédio da PG/UNICAMP, no período 

de 8:30 às 17:00 horas. 

 

8) Apurados os votos será lavrada a ata da eleição pela Secretaria da Pós-

Graduação e Comissão de Acompanhamento de eleição; 

 

Cidade Universitária, 26 de fevereiro de 2019 

 
 Prof. Dr. Edson Rosa Pimentel 

Coordenador do PPG-BCE  


