
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

 COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  

SAÚDE COLETIVA: POLÍTICAS E GESTÃO EM SAÚDE 

 

Rua Tessália Vieira de Camargo, 126 - Cidade Universitária "Zeferino Vaz" CEP: 13083-887 – Campinas - SP 
Telefone (19) 3521.9087 – www.fcm.unicamp.br - e-mail: mpsc@fcm.unicamp.br 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

CONSULTA À COMUNIDADE PARA A ESCOLHA DOS MEMBROS DISCENTES DA COMISSÃO DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA: POLÍTICAS E GESTÃO EM SAÚDE 

 

ASSUNTO: Consulta à comunidade para eleger os Representantes Discentes do Programa 

de Pós-Graduação em Saúde Coletiva: Políticas e Gestão em Saúde da 

Faculdade de Ciências Médicas (FCM), para o mandato de 01/08/2018 a 

31/07/2019. 

 

INTERESSADOS: Alunos regulares, ativos, do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva: 

Políticas e Gestão em Saúde da Faculdade de Ciências Médicas. 

 

ELEGÍVEIS: Todos os alunos regulares e ativos são elegíveis, podendo declarar interesse e 

candidatar-se individualmente ao cargo. 

 

NORMAS: Manifestação de interesse: 

 No período de inscrição: nos dias 21 a 25 de maio de 2018 o aluno interessado 

em candidatar-se ao cargo de representante discente deverá enviar e-mail para 

o programa: mpsc@fcm.unicamp.br manifestando interesse ao cargo. O e-mail 

será respondido, garantindo a confirmação da candidatura. 

 

 Votação: 

 A escolha dos representantes discentes da Comissão do Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva: Políticas e Gestão em Saúde dar-se-á por meio 

de consulta à comunidade.  

 Participarão desta consulta os alunos regulares e ativos do curso. 

 

 A eleição será feita por meio do uso de software on-line, dispensando o uso de 

urna e cédulas de votação. 

 

 Cada aluno regularmente matriculado e ativo no programa receberá um e-mail 

até o dia 04/06/2018 com o link para votação, de caráter sigiloso, não sendo 

possível o cruzamento de dados do votante com o eleito. 

 

 Normas da Apuração:  Os votos serão apurados na manhã do dia 06/06/2018, 

após o encerramento da eleição, sendo feita a contagem de votos, através da 

planilha gerada pelo sistema.  

    

 A definição dos Representantes Discentes titular e suplente dar-se-á segundo a 

ordem decrescente do número de votos obtidos. 

  

 Em caso de empate e desde que não haja desistência, o critério de desempate 

considerará o tempo de matrícula no curso, favorecendo o aluno com mais tempo 

de curso. Prevalecendo o empate, o critério será pela idade, favorecendo o aluno 

de maior idade. 

 

COMISSÃO ELEITORAL: Profa. Dra. Juliana Luporini do Nascimento 

Renato Ananias de Almeida Batista  

Bruno Alves Pereira 

 

DATA PARA INSCRIÇÃO: 21 a 25 de maio de 2018 

DATA DA ELEIÇÃO: 04 a 05 de 06 de 2018 

HORÁRIO: 09h30 de 04/06/2017 às 23h59 de 05/06/2017 

ELEIÇÃO: Através de link para a página de votação, enviado por e-mail. 

 

http://www.fcm.unicamp.br/

