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EDITAL 01/2022 
 
A Comissão Eleitoral do Programa de Pós-Graduação em Odontologia (PPGO) da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), indicada pelo Colegiado do Programa em reunião extraordinária 
realizada em 25 de agosto de 2022, nos termos da RESOLUÇÃO/UEPB/CONSUNI/003/2008, 
complementada pelas Resoluções nº 017/2009 e nº 342/2020, torna público a abertura das 
inscrições de candidatos aos cargos de Coordenador(a) e Coordenador(a) Adjunto(a) do Programa 
para o biênio 2022-2024. 
 
1. DAS COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO ELEITORAL 
Compete à Comissão Eleitoral: 
1.1 Operacionalizar o processo eleitoral para o qual foi designada; 
1.2 Homologar as inscrições das candidaturas; 
1.3 Publicar a relação dos integrantes do colégio eleitoral; 
1.4 Garantir o cumprimento do presente Edital e das normas que regulamentam os processos 
eleitorais na UEPB; 
1.5 Organizar e designar mesas receptoras e escrutinadoras dos votos; 
1.6 Garantir a lisura e normalidade do processo eleitoral; 
1.7 Apresentar relatório detalhado e conclusivo ao Colegiado do PPGO, o qual será encaminhado à 
Direção do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, para homologação e proclamação do resultado. 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1 Somente poderão se candidatar aos cargos de Coordenador(a) e Coordenador(a) Adjunto(a) do 
PPGO, docentes integrantes da carreira do magistério superior e do quadro permanente da UEPB, 
credenciados como professores permanentes no Programa, e em efetivo exercício de suas 
atividades. 
2.2 Os(as) docentes postulantes aos cargos de Coordenador(a) e Coordenador(a) Adjunto(a) do 
PPGO deverão solicitar o registro da candidatura à Presidência da Comissão Eleitoral, no período de 
31 de agosto a 14 de setembro de 2022. 
2.3 Para a inscrição dos(as) candidatos(as), os documentos relacionados abaixo (salvos em arquivo 
único, no formato pdf) deverão ser enviados à Comissão Eleitoral por meio eletrônico 
(eleicoesppgo@gmail.com): 
a) Ficha de requerimento (Anexo I); 
b) Declaração de cumprimento às exigências legais (Anexo II); 
c) Declaração de exercício do cargo em regime dedicação integral (Anexo III); 
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d) Currículo Lattes; 
e) Carta programa. 
2.4 São de inteira e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) as informações e a documentação 
por ele(a) fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em 
nenhuma hipótese ou a qualquer título. 
2.5 As inscrições homologadas serão divulgadas, no dia 15 de setembro de 2022, na página 
eletrônica do PPGO (https://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgo/). 
2.6 Terão as inscrições homologadas apenas os(as) candidatos(as) que apresentarem a 
documentação exigida no item 2.3 do presente edital. A ausência de qualquer documento exigido 
neste edital resultará em não aceitação da inscrição dos(as) candidatos(as). 
 
3. DOS ELEITORES 
3.1 São considerados eleitores aptos a votar: 
a) Docentes permanentes e colaboradores credenciados no PPGO, que sejam professores efetivos 
da UEPB; 
b) Servidores técnico-administrativos à disposição do PPGO, que sejam efetivos da UEPB; 
c) Discentes regularmente matriculados no PPGO. 

§1º. Não será permitido o voto cumulativo ou por procuração. 
§2º. No caso de um mesmo eleitor possuir mais de um vínculo com a Universidade, o seu 
direito de voto será exercido apenas uma vez. 

3.2 A relação de eleitores aptos a votar será divulgada, no dia 13 de setembro de 2022, na página 
eletrônica do PPGO (https://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgo/). 
3.3 O eleitor que não se sentir contemplado na relação de aptos a votar, poderá requerer a inclusão 
de seu nome à Comissão Eleitoral, até às 17h do dia 14 de setembro de 2022.  
 
4. DA PROPAGANDA ELEITORAL E DOS DEBATES ENTRE CANDIDATOS 
4.1 A propaganda eleitoral só é permitida após a homologação da inscrição dos(as) candidatos (as); 
4.2 Havendo mais de uma chapa inscrita, a Comissão Eleitoral organizará, no mínimo, 01 (um) 
debate oficial no período que antecede o pleito, em dia, horário e local a serem estabelecidos em 
comum acordo com os(as) candidatos(as). 
4.3 Nas dependências do Centro, a veiculação de propaganda eleitoral fica limitada aos espaços 
definidos pela Comissão Eleitoral. 
4.4 É permitida a propaganda por meio de documentos impressos, desde que não tragam prejuízo 
ao patrimônio da Universidade, excluídas colagens e inscrições em muros e paredes/outdoors. 
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4.5 É vedada a utilização de quaisquer equipamentos sonoros durante o período destinado à 
propaganda eleitoral, bem como no dia da consulta. 
4.6 Ninguém poderá impedir a propaganda eleitoral nem inutilizar, alterar ou perturbar os meios 
lícitos nela empregados. 
4.7 Não será permitida a veiculação de propaganda que atente quanto à honra, à moral e à 
dignidade dos(as) candidatos(as), bem como ao conceito da Universidade. 
4.8 É vedada a veiculação de propaganda eleitoral em sítios eletrônicos oficiais da UEPB, incluindo 
as redes sociais. 
 
5. DA VOTAÇÃO 
5.1. A votação será online, por meio do sistema Helios Voting, no dia 21 de setembro de 2022, das 
8h às 12h. O pleito eleitoral constará de um único turno, com voto em apenas 01 (uma) chapa 
composta pelo candidato(a) à Coordenador(a) e Coordenador(a) Adjunto(a). 
5.2. Caso o votante integre mais de um segmento da comunidade universitária, serão aplicados os 
critérios do Art. 40 da RESOLUÇÃO/UEPB/CONSUNI/003/2008 para o cômputo do voto.  
5.3. O acesso ao Helios Voting será por meio de autenticação do eleitor, através de login e senha, 
únicos e intransferíveis.  
5.4. A Comissão Eleitoral, com o apoio da Coordenadoria de Tecnologia da informação e 
Comunicação (CTIC), fornecerá aos eleitores todas as informações sobre o acesso e uso do sistema 
Helios Voting.  
5.5. Para ter direito de acesso, docentes, servidores técnico-administrativos e discentes deverão 
providenciar, caso ainda não possuam, a criação de sua conta/e-mail no Gsuite, até o dia 09 de 
setembro de 2022. 
5.6. O voto será secreto e o sigilo será garantido. 
 
6. DA APURAÇÃO 
6.1. A apuração dos votos será realizada, de forma eletrônica, imediatamente após o término da 
votação, no dia 21 de setembro de 2022. 
6.2 A Comissão Eleitoral divulgará o resultado da votação, no dia 21 de setembro de 2022, na página 
eletrônica do PPGO (https://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgo/). 
 
7. DA HOMOLOGAÇÃO DOS(AS) ELEITOS(AS) 
7.1 Após a divulgação do resultado da votação, a Comissão Eleitoral elaborará um relatório 
referente ao processo eleitoral, contendo: 
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a) O número total dos votantes inscritos em cada segmento (docentes, técnico-administrativos e 
discentes); 
b) O número de votos obtidos por cada um dos(as) candidatos(as), em cada segmento da 
Comunidade Universitária; 
c) O número de votos brancos e nulos, em cada segmento; 
d) O número de eleitores ausentes, em cada segmento; 
e) As impugnações, os recursos e demais ocorrências julgadas pertinentes, assim como o resultado 
do pleito. 
 
8. DO CRONOGRAMA 
Todas as etapas, datas e horários referentes ao Processo Eleitoral para os cargos de Coordenador(a) 
e Coordenador(a) Adjunto(a) do PPGO constam no quadro abaixo: 
 

Etapa Data Horário 
Publicação do edital 31/08/2022 --- 

Período de inscrição 
31/08/2022 
14/09/2022 

Até as 17h00min 

Divulgação das inscrições homologadas 15/09/2022 Até as 17h00min 
Período para recurso quanto às inscrições não homologadas 16/09/2022 Até as 17h00min 
Resultado dos recursos quanto às inscrições não 
homologadas 

19/09/2022 Até as 17h00min 

Prazo máximo para criação de conta/e-mail no Gsuite 09/09/2022 Até as 17h00min 
Divulgação da relação de eleitores aptos 13/09/2022 Até as 17h00min 
Debate (se houver mais de uma chapa inscrita) 20/09/2022 A definir 
Eleição online 21/09/2022 08h00min às 12h00min 
Divulgação do resultado da apuração dos votos 21/09/2022 Após às 17h00min 
Período para recurso quanto ao resultado da votação 22/09/2022 Até as 17h00min 
Resultado dos recursos quanto ao resultado da votação 23/09/2022 Até as 17h00min 
Envio do relatório final ao Colegiado do PPGO 26/09/2022 Até as 17h00min 

 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1 A relação de docentes credenciados, servidores técnico-administrativos e discentes 
regularmente matriculados, aptos a votar, será elaborada pela Secretaria do PPGO e encaminhada 
à Comissão Eleitoral até o dia 12 de setembro de 2022. 
9.2 O endereço eletrônico da Comissão Eleitoral (eleicoesppgo@gmail.com) constitui o meio oficial 
de comunicação institucional. 
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9.3 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 
9.4 O Processo Eleitoral se inicia com a publicação deste Edital. 
 
Campina Grande, 31 de agosto de 2022. 
 

 

 

 

Profa. Dra. Pollianna Muniz Alves 
Presidente da Comissão Eleitoral e Representante Docente 

Matrícula 125044-6 
 

 

 

Ahyanna Thammyres Monteiro da Nóbrega 
Membro da Comissão Eleitoral e Representante Técnico-Administrativo 

Matrícula 105403-9 
 
 

 

Joanilda Paolla Raimundo e Silva 
Membro da Comissão Eleitoral e Representante Discente 

Matrícula 2021.1815.02 
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ANEXO I 

 

REQUERIMENTO 

 

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente da Comissão Eleitoral, nomeado(a) para condução do 

processo eleitoral para os cargos de Coordenador(a) e Coordenador(a) Adjunto(a) do Programa de Pós-

Graduação em Odontologia (PPGO), vinculado ao Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). 

 

Eu, _____________________________________________________________, matrícula nº 

_____________________, residente e domiciliado à _________________________________________, 

nº ___________, complemento _______________, bairro ____________________________, na cidade 

de _________________________ - PB, pleiteante ao cargo de _________________________________, 

venho requerer, junto à Comissão Eleitoral, a inscrição da chapa intitulada: 

___________________________________________________________. 

 

Nesses termos, pede deferimento. 

 

Campina Grande – PB, ______ de __________________ de 2022. 

 

 

 

______________________________________________ 
Requerente: 
Matrícula: 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS 

 

Declaro, junto à Comissão nomeada para condução do processo eleitoral para os cargos de 

Coordenador(a) e Coordenador(a) Adjunto(a) do Programa de Pós-Graduação em Odontologia (PPGO) 

da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), que, se for eleito(a) para o cargo ao qual estou pleiteando, 

aceitarei a investidura conforme as exigências legais previstas nos regulamentos desta Instituição. 

 

 

Campina Grande – PB, ______ de __________________ de 2022. 

 

 

 

______________________________________________ 
Requerente: 
Matrícula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA 
COMISSÃO ELEITORAL 

 
 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE DEDICAÇÃO INTEGRAL 

 

Declaro, junto à Comissão nomeada para condução do processo eleitoral para os cargos de 

Coordenador(a) e Coordenador(a) Adjunto(a) do Programa de Pós-Graduação em Odontologia (PPGO) 

da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), que, se for eleito(a) para o cargo ao qual estou pleiteando, 

exercerei as atividades inerentes ao mesmo em regime de dedicação integral, conforme as exigências 

legais previstas nos regulamentos desta Instituição. 

 

 

Campina Grande – PB, ______ de __________________ de 2022. 

 

 

 

______________________________________________ 
Requerente: 
Matrícula: 

 


