
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ETNOBIOLOGIA (Lato sensu) 

 

 

EDITAL DE ELEIÇÃO PARA COORDENAÇÃO UEPB/PRPGP/PPGEtno 

A comissão eleitoral do Curso de Pós-Graduação em Etnobiologia (PPGEtno, 

Lato sensu), da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, no uso de suas atribuições, 

considerando o estatuto da UEPB e decisão formal do Colegiado deste curso de 

especialização em reunião realizada no dia 30/01/2017, sobre Eleições para escolha de 

Coordenador(a) e Coordenador(a) adjunto(a) de curso. 

RESOLVE: 

Abrir processo para escolha da coordenação do Curso de Pós-Graduação em 

Etnobiologia (PPGEtno, Lato sensu), para o período de março de 2017 a fevereiro 

de 2019. Estão aptos a votar: docentes do Departamento de Biologia, CCBS, Campus I. 

CRONOGRAMA: 

1 A eleição para coordenação do Curso de Pós-Graduação em Etnobiologia 

(PPGEtno, Lato sensu) obedecerá o seguinte cronograma: 

 

INSCRIÇÃO: 

Etapas Períodos 

Inscrições de candidatos (chapas) 06/02/2017 a 13/02/2017 

Homologação das chapas inscritas 13/02/2017 

Prazo de recurso à homologação das inscrições 14/02/2017 

Resultado dos eventuais recursos à homologação das inscrições 15/02/2017 

Votação 17/02/2017 (sexta-feira) 

Homologação do Resultado Final 21/02/2017 



2 As inscrições de candidatos (chapas) para os cargos acima mencionados 

estarão abertas no período de 06/02/2017 a 13/02/2017, das 07:00 as 13:00h, na 

secretaria do Curso de Pós-Graduação em Etnobiologia (PPGEtno, Lato sensu), 

Complexo Três Marias, Bloco de Biologia, Campus I, Campina Grande/PB. 

3 Os candidatos aos cargos de Coordenador(a) e Coordenador(a) adjunto(a) do 

PPGEtno deverão apresentar requerimento para esse fim, acompanhado de: 

 Carta Programa 

 Declaração de Aceite ao cargo bem como do exercício do mesmo em 

tempo integral, caso seja escolhido, conforme reza o Art. 6° da 

RESOLUÇÃO/UEPB/CONSUNI/003/2008 

4 Serão candidatos aos cargos anteriormente citados os professores que atendam 

às exigências dispostas no Estatuto da Universidade Estadual da Paraíba nos Arts. 70, 

75, e 80 atualizados pela RESOLUÇÃO/UEPB/CONSUNI/039/2007, publicado no Diário 

Oficial de 09 de abril de 2008. 

DA DIVULGAÇÃO DAS CANDIDATURAS: 

6 A divulgação da homologação das chapas inscritas ocorrerá até as 17h do dia 

13 de fevereiro de 2017 e publicada no e-mail do Departamento de Biologia. 

7 O prazo para recurso será de 01 (um) dia útil a partir da data de homologação 

da(s) chapa(s). 

8 A votação ocorrerá na sala da Coordenação do Curso de Pós-Graduação em 

Etnobiologia (PPGEtno, Lato sensu) no dia 17/02/2017 das 8:00 as 13:00h.  

8 A apuração dos votos ocorrerá no dia 17/02/2017, na sala da coordenação do 

Curso de Pós-Graduação em Etnobiologia (PPGEtno, Lato sensu). Ao término da 

apuração, os resultados serão proclamados pela Comissão Eleitoral. 

DA TRANSPARÊNCIA: 



9 Todas as informações referentes à eleição para coordenação do PPGEtno 

serão divulgadas no e-mail do Departamento de Biologia e através do site eletrônico do 

PPGEtno: 

http://pos-graduacao.uepb.edu.br/pgetno/ 

DOS CASOS OMISSOS: 

10 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, cabendo recurso 

ao CONSUNI no prazo de 3 (três) dias da data da homologação dos resultados. 

 

Publique-se e cumpra-se. 

 

Campina Grande – PB, 06 de fevereiro de 2017 

 

 

Prof. José Valberto de Oliveira 
jvalbertoo@gmail.com 

Presidente da Comissão Eleitoral 

http://pos/

