UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
COMPLEXO DE LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIOS

EDITAL Nº 03/2017
CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DO
REPRESENTANTE
DISCENTE
DO
CENTRO
TECNOLÓGICO
DE
PESQUISA
EM
CIÊNCIAS
HUMANAS (CETEP) DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
PONTA GROSSA
O Coordenador do Complexo de Laboratórios Multiusuários, no uso de suas
atribuições e em obediência ao disposto nos art. 8° e 10° da Resolução CA n° 99
de 1° de abril de 2013, CONVOCA eleição para escolha de representante discente
do Centro Tecnológico de Pesquisa em Ciências Humanas - CETEP - da
Universidade Estadual de Ponta Grossa, mediante inscrição.
Poderão candidatar-se os representantes discentes nos colegiados dos
Programas de Pós-Graduação das áreas afins ao CETEP da UEPG.
O mandato será de 1 (um) ano, sendo permitida uma recondução.
A inscrição deverá ser requerida, em modelo próprio, ao Coordenador do
Complexo de Laboratórios Multiusuários, protocolados no Protocolo Geral da
UEPG, de 02 a 14 de agosto de 2017, das 8:00 às 11h30min e das 13h30min
às 17 horas.
Os pedidos de inscrição serão examinados e deferidos ou não pela
Comissão Eleitoral no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da data de
encerramento das inscrições. Os pedidos de inscrição deferidos ou indeferidos
poderão ser passíveis de recurso, em primeira instância, perante a própria
Comissão Eleitoral. O recurso tanto contra o indeferimento de inscrição quanto ao
pedido de impugnação de inscrição serão recebidos pela Comissão Eleitoral até
quarenta e oito horas após a publicação do edital de deferimento ou indeferimento
das inscrições.
A eleição com participação obrigatória dos representantes discentes nos
colegiados dos Programas de Pós-Graduação das áreas afins ao CETEP será
realizada no dia 22 de agosto de 2017.
A recepção dos votos se fará na sala 113 do CIPP no seguinte horário:
das 10:00 as 16:00 horas

A apuração do resultado será realizada na referida sala, 10 (dez) minutos
após encerrada a recepção dos votos.
Comissão Eleitoral:
Prof. Dr. Francisco Carlos Serbena
Prof. Dr. Edson Armando Silva
Profª Dra. Osnara Maria Mongruel Gomes
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Ponta Grossa, 31 de julho de 2017.
Prof. Dr. Francisco Carlos Serbena
Coordenador do Complexo de Laboratórios Multiusuários –
C-LABMU

