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ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DISCENTE 
 

 
De acordo com o Edital nº 015/2021, 
titularidades da referida chapa homologada:

NOME DA 
CHAPA 

CHAPA 01 

 
 
A chapa homologada está de acordo com o Edital Nº 015/2021, cumpre a 
composição de um(a) mestrando(a) e um(a) doutorando(a), sem previsão de 
defesa até o segundo semestre de 2022
integrante da Educação em Ciências e um da Educação Matemática e com 
disponibilidade para reuniões e retorno às demandas dos discentes. 

A comissão eleitoral informa que tendo uma única chapa inscrita e homologada, 
não haverá período de recurso e pós
resultado definitivo.  

A chapa homologada poderá iniciar sua respectiva campanha a partir do dia 16 
de junho de 2021 (quarta
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Edital Nº 016/2021  

 

ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DISCENTE - HOMOLOGAÇÃO DE CHAPA 

A Coordenação do Programa
Graduação em Educação
em Matemática da UFPR,
seguintes informações 
Eleitoral Discente:  

De acordo com o Edital nº 015/2021, seguem os nomes e respectivas 
titularidades da referida chapa homologada: 

 

COMPOSIÇÃO DA CHAPA

Representante : Francisco Halyson Ferreira Gomes 
Suplente : Eduarda de Almeida Gomes 

A chapa homologada está de acordo com o Edital Nº 015/2021, cumpre a 
composição de um(a) mestrando(a) e um(a) doutorando(a), sem previsão de 

segundo semestre de 2022, contempla as duas áreas, sendo um 
integrante da Educação em Ciências e um da Educação Matemática e com 
disponibilidade para reuniões e retorno às demandas dos discentes. 

A comissão eleitoral informa que tendo uma única chapa inscrita e homologada, 
não haverá período de recurso e pós-recurso, sendo esse considerado o 

A chapa homologada poderá iniciar sua respectiva campanha a partir do dia 16 
de 2021 (quarta-feira) até 21 de junho de 2021 (terça-feira).

Curitiba, 11 de junho de 2021.

MATEMÁTICA 

 Américas – Curitiba – PR 

HOMOLOGAÇÃO DE CHAPA  

Programa de Pós- 
Educação em Ciências e 

UFPR, torna público as 
 da Comissão 

seguem os nomes e respectivas 

COMPOSIÇÃO DA CHAPA  

: Francisco Halyson Ferreira Gomes  
 

A chapa homologada está de acordo com o Edital Nº 015/2021, cumpre a 
composição de um(a) mestrando(a) e um(a) doutorando(a), sem previsão de 

contempla as duas áreas, sendo um 
integrante da Educação em Ciências e um da Educação Matemática e com 
disponibilidade para reuniões e retorno às demandas dos discentes.  

A comissão eleitoral informa que tendo uma única chapa inscrita e homologada, 
recurso, sendo esse considerado o 

A chapa homologada poderá iniciar sua respectiva campanha a partir do dia 16 
feira). 

Curitiba, 11 de junho de 2021. 
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Comissão Eleitoral Discente 

_________________________________________

 

_________________________________________

Jéssica Tomiko Araújo Mitsuuchi

________________________________________

_________________________________________
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Comissão Eleitoral Discente - 2021:  

_________________________________________

Jéssica Daiane da Silva 

 
_________________________________________

Jéssica Tomiko Araújo Mitsuuchi 
 
 

________________________________________

Juciele Gemin Loeper 
 
 

_________________________________________

Leticia Menegusso 

MATEMÁTICA 

 Américas – Curitiba – PR 

 

 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

________________________________________ 

_________________________________________ 


