PORTARIA PROPP N. 01/2020
A Comissão Eleitoral do Processo de Seleção do Comitê de Pós-Graduação
2020, no uso de suas atribuições,
RESOLVE
Art. 1º. Retificar, com destaque para a composição dos membros, o Edital
PROPP 01/2020 que tornou pública a abertura do processo eleitoral para
formação do Comitê de Pós-Graduação.
Referente à composição do Comitê de Pós-Graduação
Local

Onde se lê

Leia-se

Art. 4º

Serão eleitos oito docentes
representantes dos programas de
Pós-Graduação stricto sensu, de
acordo com o número de vagas
disponíveis para cada um dos
grupos: Grupo I (2 vagas), Grupo
II (2 vagas) e Grupo III (4 vagas).

Serão eleitos nove docentes
representantes dos programas de
Pós-Graduação stricto sensu, de
acordo com o número de vagas
disponíveis para cada um dos
grupos: Grupo I (3 vagas), Grupo
II (2 vagas) e Grupo III (4 vagas).

Referente aos eleitores
Local

Onde se lê

Leia-se

Art. 10º;
§2º

A Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação deverá fornecer até o
dia 27/11/2020, nome, e-mail
institucional e matrícula, da
relação dos docentes e discentes
com direito a voto, identificando
seus grupos ou representações.

A Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação deverá fornecer até o
dia 27/11/2020, nome, e-mail e
matrícula,
da
relação
dos
docentes e discentes com direito a
voto, identificando seus grupos ou
representações.

Art. 13º

No ato da votação online, serão
registrados todos os eleitores que
votarão por meio do e-mail
institucional.

No ato da votação online, serão
registrados todos os eleitores que
votarem por meio do sistema
Helios Voting.

Art. 15º

A votação ocorrerá de forma
online, por meio do sistema Helios
Voting, disponibilizando link e
orientações via e-mail institucional
diretamente aos eleitores.

A votação ocorrerá de forma
online, por meio do sistema Helios
Voting, disponibilizando link e
orientações via e-mail diretamente
aos eleitores.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 17 de novembro de 2020.

ALEXANDRE SCHIAVETTI
PRÓ-REITOR DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO

