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1 Serão realizadas, no dia 
das 00h00 às 23h59,
Coordenador e Vice
Educação em Ciências e em Matemática da UFPR.

 
2 As inscrições de chapas para a eleição deverão ser feitas mediante 

requerimento encaminhado 
00h00 do dia 4 de
2021.  

 
3 A Comissão Eleitoral disponibilizará no dia

horário das 9h00 
das chapas candidatas
link para a reunião será disponibilizado via e
 

4 A apuração será pública, na modalidade online, e será realizada no dia 27 
de outubro de 2021, em horário a ser definido e publicado pela Comissão 
Eleitoral.  

 
Curitiba, 

 

Coordenador do Programa de Pós
em Educação em Ciências e em Matemática
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Edital Nº 030/2021 – PPGECM  

 
CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES  

 

 

O Coordenador do Programa de Pós
em Educação em Ciências e em Matemática da 
UFPR, considerando o contido na Resolução Nº 
01/21 – PPGECM, torna público as seguintes 
informações: 

 

Serão realizadas, no dia 26 de outubro de 2021, no horário 
23h59, na modalidade on-line, eleições para a escolha do 

Coordenador e Vice-Coordenador do Programa de Pós
Educação em Ciências e em Matemática da UFPR. 

As inscrições de chapas para a eleição deverão ser feitas mediante 
requerimento encaminhado pelo email consulta_ppgecm@ufpr.br

4 de Outubro de 2021 até as 23h59 do dia

A Comissão Eleitoral disponibilizará no dia 15 de Outubro
 às 11h00, uma reunião para apresentação das propostas 

candidatas à coordenação e vice-coordenação
link para a reunião será disponibilizado via e-mail para  a lista

A apuração será pública, na modalidade online, e será realizada no dia 27 
de outubro de 2021, em horário a ser definido e publicado pela Comissão 

Curitiba, 29 de setembro de 2021. 

 
 

Prof. Dr. Sérgio Camargo 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação 
em Educação em Ciências e em Matemática 
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O Coordenador do Programa de Pós-Graduação 
em Educação em Ciências e em Matemática da 
UFPR, considerando o contido na Resolução Nº 

PPGECM, torna público as seguintes 

de 2021, no horário 
eleições para a escolha do 

do Programa de Pós-Graduação em 

As inscrições de chapas para a eleição deverão ser feitas mediante 
consulta_ppgecm@ufpr.br, das 

as 23h59 do dia 5 de Outubro de 

Outubro de 2021, no 
00, uma reunião para apresentação das propostas 

coordenação do PPGECM. O 
lista de votantes. 

A apuração será pública, na modalidade online, e será realizada no dia 27 
de outubro de 2021, em horário a ser definido e publicado pela Comissão 


