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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

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

PÓS-GRADUAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

 

ASSUNTO: Consulta à comunidade para eleger os Representantes Discentes da Comissão 

de Pós-Graduação da Faculdade de Ciências Médicas (FCM), para o mandato 

de 01/07/2018 a 30/06/2019. 

 

INTERESSADOS: Alunos regulares e ativos, dos Programas de Pós-Graduação Stricto senso 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: 

 Os interessados ao cargo deverão comparecer na Secretaria da Comissão de 

Pós-Graduação para inscrever-se em documento apropriado para este fim, no 

período de 21 a 25 de maio de 2018. 

 Caso não haja manifestações de interesse, o Edital será cancelado e um novo 

edital será publicado, convocando nova eleição. 

 

 Votação: 

 A escolha dos representantes discentes da Comissão de Pós-Graduação dar-

se-á por meio de consulta à comunidade.  

 Participarão desta consulta os alunos regulares e ativos dos cursos de 

Aprimoramento, Mestrado e Doutorado. 

 

 A eleição se dará por meio de sistema eletrônico. O eleitor receberá, em seu e-

mail cadastrado, uma mensagem contendo um link para acessar a cabine virtual 

de votação e orientações para registrar o voto. 

  

 Cada aluno regularmente matriculado e ativo nos programas poderá votar em 

um nome que deverá ser selecionado entre os elegíveis. 

 

 Normas da Apuração: Os votos serão apurados na manhã do dia 30/05/2018, 

dia seguinte ao encerramento da eleição. 

    

 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. Rosana Teresa Onocko Campos (Coordenadora da CPG/FCM) 

Profa. Dra. Cláudia Vianna Maurer Morelli (Membro da CPG/FCM) 

Bruno Alves Pereira (AT da CPG/FCM) 

 

MANIFESTAÇÃO DE          21 a 25 de maio de 2018. 

INTERESSE:  

DATA DA ELEIÇÃO:           28 a 29 de maio de 2018. 

HORÁRIO:                           Das: 09h do dia 28 de maio às 17h do dia 29 de maio de 2018 

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

