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COMUNICADO 
 

Eleição para Representantes Docentes no Colegiado Executivo do PPGMV 

 

Informamos que na reunião do Colegiado executivo do PPGCV, realizada em 16/08/2021, 

em conformidade com o Regulamento dos Programas de Pós-Graduação e as normas 

regimentais vigentes da UFRRJ, foi aprovado o Edital do processo de eleição para oito (08) 

membros representantes docentes, sendo quatro (04) titulares e quatro (04) suplentes ao 

referido Colegiado. 

 

Os seguintes termos foram aprovados pelo Colegiado: 

 

1. Da Comissão Eleitoral: 

 

Presidente: Profª. Melissa Carvalho Machado do Couto Chambarelli 

Profª. Marilene de Farias Brito Queiroz 

Arthur Santiago Junior  

Bartolomeu Benedito Neves dos Santos 

 

2. Calendário: 

 

Datas Horário (hora) Atividade Local 

23/08 a 

24/08/2021 
Até às 17h 

Inscrição dos candidatos, por meio de 

documento escrito e assinado pelo próprio. 

E-mail do   

PPGMV 

24/08/2021 Até às 20h 
Divulgação das candidaturas inscritas. 

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgmv/ 

E-mail e 

página do   

PPGMV 

04/10 a 

05/10/2021 
9h às 17h 

Disponibilização da urna para votação. 

https://sigeleicao.ufrrj.br/sigeleicao/ 
SigEleição 

06/10/2021 9h 
Abertura da urna e apuração dos votos. 

https://sigeleicao.ufrrj.br/sigeleicao/ 
SigEleição 

07/10/2021 13h 
Reunião do Colegiado Executivo PPGMV para 

homologação do resultado. 

Sala de 

Reuniões - 

RNP 

 
 

 

 

http://cursos.ufrrj.br/posgraduacao/ppgmv/
https://sigeleicao.ufrrj.br/sigeleicao/
https://sigeleicao.ufrrj.br/sigeleicao/


3. Da inscrição: 

 

3.1 As inscrições somente serão aceitas mediante documento escrito e assinado, enviado por 

e-mail ao CPGMV (ppgmv4@gmail.com), conforme calendário no item 2 deste edital. 

 

3.2 A inscrição dos candidatos para os representantes docentes será feita na forma de chapa, 

onde serão especificados o candidato docente titular e seu suplente. 

 

Parágrafo único: Cada docente poderá votar em apenas uma chapa. As quatro (04) chapas de 

representantes docentes eleitas serão aquelas que atingirem o maior número de votos. Em 

caso de empate, será adotado o critério de antiguidade, onde será eleito a chapa cujo 

candidato titular possua o maior tempo de permanência no quadro docente do 

PPGMV/UFRRJ. 

 

4. Dos candidatos 

 

4.1. São elegíveis ao cargo de representante docente do PPGMV todos os docentes da UFRRJ credenciados 

no mesmo Programa de Pós-graduação. 

 

5. Dos votantes 

 

5.1 Para representante docente são votantes todos os docentes credenciados no PPGMV 

(N=24). 

 

 

 

Seropédica, 06 de agosto de 2021 
 

 

 
 

Prof. Cristiane Divan Baldani 

Coordenador PPGMV/UFRRJ 


