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ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DISCENTE 
ORIENTAÇÕES PARA VOTAÇÃO E RESULTADO

 
A Comissão Eleitoral Discente, no uso de suas atribuições, resolve declarar 
aberto o Processo Eleitoral para a função de Representante Discente e Suplente 
no Colegiado do Programa de Pós
Matemática, da Universidade Federal do Paraná: 
 
I)  DO UNIVERSO ELEITORAL: 
 
Podem votar em Representante e Suplente Discente no Colegiado do Programa 
de Pós-Graduação em Educação em Ciências e
matriculados na data do Pleito.

a. É assegurado o voto aos discentes que estão em licença e/ou matrícula 
trancada. 

 
II) DA VOTAÇÃO: 
 
A votação ocorrerá de forma remota/online, a partir das 9h00 do dia 22/06/2021 
até às 18h00 do dia 24/06/2021. 

a. Os votos realizados fora desse período não serão computados;
b. Sendo chapa única, as opções serão: “Sim” para votar na chapa, e “Não” 

para abster o voto;
c. A votação dar-se-

 
Cabe ao discente: 

a. Preencher corretamente o formulário de inscrição, com endereço de e
nome completo, CPF e registrar seu voto;

b. Informar problemas técnicos no percurso da votação pelo e
Comissão Eleitoral Discente (comissaodiscenteppgecm@gmail.com).
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Edital Nº 017/2021  

 

ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DISCENTE –
ORIENTAÇÕES PARA VOTAÇÃO E RESULTADO

 
 

A Coordenação do Programa
Graduação em Educação
e em Matemática da
público as seguintes 
Comissão Eleitoral Discente:

A Comissão Eleitoral Discente, no uso de suas atribuições, resolve declarar 
aberto o Processo Eleitoral para a função de Representante Discente e Suplente 

ado do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e em 
Matemática, da Universidade Federal do Paraná:  

I)  DO UNIVERSO ELEITORAL:  

Podem votar em Representante e Suplente Discente no Colegiado do Programa 
Graduação em Educação em Ciências e Matemática, todos os discentes 

matriculados na data do Pleito. 
É assegurado o voto aos discentes que estão em licença e/ou matrícula 

A votação ocorrerá de forma remota/online, a partir das 9h00 do dia 22/06/2021 
dia 24/06/2021.  

Os votos realizados fora desse período não serão computados;
Sendo chapa única, as opções serão: “Sim” para votar na chapa, e “Não” 
para abster o voto; 

-á por voto único, direto e secreto. 

corretamente o formulário de inscrição, com endereço de e
nome completo, CPF e registrar seu voto; 
Informar problemas técnicos no percurso da votação pelo e
Comissão Eleitoral Discente (comissaodiscenteppgecm@gmail.com).

MATEMÁTICA 

 Américas – Curitiba – PR 

–  
ORIENTAÇÕES PARA VOTAÇÃO E RESULTADO  

Programa de Pós- 
Educação em Ciências 

da UFPR, torna 
 informações da 

Discente:  

A Comissão Eleitoral Discente, no uso de suas atribuições, resolve declarar 
aberto o Processo Eleitoral para a função de Representante Discente e Suplente 

Graduação em Educação em Ciências e em 

Podem votar em Representante e Suplente Discente no Colegiado do Programa 
Matemática, todos os discentes 

É assegurado o voto aos discentes que estão em licença e/ou matrícula 

A votação ocorrerá de forma remota/online, a partir das 9h00 do dia 22/06/2021 

Os votos realizados fora desse período não serão computados; 
Sendo chapa única, as opções serão: “Sim” para votar na chapa, e “Não” 

corretamente o formulário de inscrição, com endereço de e-mail, 

Informar problemas técnicos no percurso da votação pelo e-mail da 
Comissão Eleitoral Discente (comissaodiscenteppgecm@gmail.com). 
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Cabe à Comissão Eleitoral Discente:
a. Disponibilizar o link do formulário de votação no dia 21/06/2021, pelo e

cadastrado na plataforma SIGA;
b. Assegurar a computação de um único voto e considerar nulos os votos que 

contenham mais inscrições que não deixem evidente a opção
c. Garantir o sigilo do voto de cada discente.

 
De acordo com o Edital Nº 
titularidades da referida chapa homologada:

NOME DA CHAPA 

CHAPA 01 

 
 
III) DOS RESULTADOS:

 
A apuração iniciar-se-á logo após o término da votação.

a. O processo de apuração, uma vez iniciado, não será interrompido até a 
divulgação do resultado final;

b. Encerrada a apuração, 
resultado da eleição 
 

Sendo chapa única, o pleito será feito via 
maioria dos votos válidos a favor da mesma.

 
A chapa eleita cumprirá o mandato de 

 
IV) DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Contra as decisões da Comissão Eleitoral Discentes do ano 2021, advindos dos 
discentes que se sentirem prejudicados. 

a. Entrar com recurso por e
junto à Comissão Eleitoral, no período máximo de 24 horas.
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eitoral Discente: 

Disponibilizar o link do formulário de votação no dia 21/06/2021, pelo e
cadastrado na plataforma SIGA; 
Assegurar a computação de um único voto e considerar nulos os votos que 
contenham mais inscrições que não deixem evidente a opção
Garantir o sigilo do voto de cada discente. 

De acordo com o Edital Nº 016/2021, seguem os nomes e respectivas 
titularidades da referida chapa homologada: 

 

COMPOSIÇÃO DA CHAPA  

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

III) DOS RESULTADOS:  

á logo após o término da votação. 
O processo de apuração, uma vez iniciado, não será interrompido até a 
divulgação do resultado final; 
Encerrada a apuração, a Comissão Eleitoral Discente encaminhará o 
resultado da eleição à Coordenação do PPGECM para divulgação.

Sendo chapa única, o pleito será feito via votação, bastando para isso constar a 
maioria dos votos válidos a favor da mesma. 

A chapa eleita cumprirá o mandato de Julho de 2021 a Junho de 2022

IV) DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS  

Contra as decisões da Comissão Eleitoral Discentes do ano 2021, advindos dos 
discentes que se sentirem prejudicados.  

Entrar com recurso por e-mail (comissaodiscenteppgecm@gmail.com) 
junto à Comissão Eleitoral, no período máximo de 24 horas.

Curitiba, 17 de junho de 2021.

MATEMÁTICA 

 Américas – Curitiba – PR 

Disponibilizar o link do formulário de votação no dia 21/06/2021, pelo e-mail 

Assegurar a computação de um único voto e considerar nulos os votos que 
contenham mais inscrições que não deixem evidente a opção do discente; 

seguem os nomes e respectivas 

 

Ferreira Gomes  
 

O processo de apuração, uma vez iniciado, não será interrompido até a 

a Comissão Eleitoral Discente encaminhará o 
para divulgação. 

, bastando para isso constar a 

de 2021 a Junho de 2022. 

Contra as decisões da Comissão Eleitoral Discentes do ano 2021, advindos dos 

l (comissaodiscenteppgecm@gmail.com) 
junto à Comissão Eleitoral, no período máximo de 24 horas. 

Curitiba, 17 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 

 

 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

________________________________________ 

_________________________________________ 


