
  
  

  
EDITAL   DE   ABERTURA   DE   INSCRIÇÕES   PARA   ELEIÇÃO   AO   CARGO   DE   

COORDENADOR   E   VICE   COORDENADOR   DE   ENSINO   DE   PÓS-GRADUAÇÃO   stricto   Sensu   
EM   GEOGRAFIA/ICHS/UFMT-UFR   E   DOS   REPRESENTANTES   DOCENTES   E   DISCENTES   

DO   COLEGIADO   DO   CURSO   DE   MESTRADO   EM   GEOGRAFIA   
  

GESTÃO   2022/2023   
  

O  Presidente  da  Comissão  Eleitoral  do  Programa  de  Pós-Graduação  em            

Geografia/ICHS/UFMT-UFR,  Sr.  Sérgio  Sebastião  Negri,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  torna  público               

que  se  encontram  abertas  as  inscrições  para  o  cargo  de  Coordenador  e  Vice  Coordenador  de  Ensino  de                   

Pós-Graduação  stricto  sensu  em  Geografia  do  PPGEO/ICHS/UFMT-UFR  para  o  período  de  2022/2023,              

conforme   previsto   no   Regimento   Geral   do   Programa   e   o   disposto   no   presente   Edital.   

No  presente  Edital  além  dos  critérios  de  eleição  dos  cargos  acima  apontados              

(coordenador  e  vice),  também  se  dará  a  eleição  dos  representantes  docentes  e  discentes  (01  nome  para                  

cada  representação)  das  Linhas  de  Pesquisa  do  Programa,  junto  ao  Colegiado  de  Curso  e  a  Comissão  de                   

Bolsas.   

Requisito  básico:  os/as  candidatos/as  para  os  cargos  acima  referidos  deverão  ser             

docentes  permanentes  do  Programa  e  que  sejam  docentes  efetivos  lotados  nos  cursos  de  graduação  da                 

Universidade  Federal  de  Mato  Grosso/Universidade  Federal  de  Rondonópolis,  e  em  efetivo  exercício  de               

suas   atividades   no   Ano   Acadêmico   de   2021 .   

As  inscrições  realizar-se-ão  no  dia  16  de  novembro  de  2021,  das  07:00  às  17:00,  através                 

do  preenchimento  de  ficha  de  inscrição  (em  anexo),  que  deverá  ser  enviada  para  o  e-mail  institucional  da                   

coordenação  do  curso  de  Mestrado  em  Geografia   mestrado.ppgeo.cur@gmail.com .   O  deferimento  das              

inscrições   pela   Comissão   Eleitoral   será   divulgado   no   dia   17   de   novembro   de   2021,   às   14   h.     

Caso  não  haja  nenhum  inscrito  para  algum  destes  cargos  e  representações  nesse  prazo,               

será  aberto  novo  prazo  para  inscrições  no  decurso  de  48h,  sendo  dispensado  o  cumprimento  do  §2º  do                  

Artigo  9º  do  Regimento  Interno  do  PPGEO/ICHS-CUR/UFMT-UFR,  e  com  a  divulgação  do  deferimento               

das   mesmas   em   no   máximo   24h   após   a   data   da   realização   da   segunda   inscrição.   

A  votação  ocorrerá  no  dia  24  de  novembro  de  2021,  das  07:00h  às  22:00h  (horário  local                  

–  MT)  por  meio  de  formulário  eletrônico  gerado  através  da  plataforma  digital  Helios  Voting.  A  apuração                  

dos   votos   dar-se-á   imediatamente   após   o   encerramento   do   processo   de   votação.   

O  processo  eleitoral  para  escolha  do  Coordenador  e  Vice  Coordenador  de  Ensino  de               

Pós-Graduação  em  Geografia,  bem  como  dos  representantes  docentes  e  discentes  (01  nome  para  cada                

representação)  das  Linhas  de  Pesquisa  do  Programa,  junto  ao  Colegiado  de  Curso  e  a  Comissão  de                  

Bolsas,   obedecerá    as normas   a   seguir   detalhadas:   
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 Artigo   1º.   DA   COMISSÃO   ELEITORAL   
A  Comissão  Eleitoral  será  constituída  por  dois  (dois)  professores  do  quadro  permanente  do  Programa                

de  Pós-Graduação  stricto  sensu  em  Geografia  e  um  (a)  representante  discente  legalmente  instituídos  por                
Portaria   do   Instituto   de   Ciências   Humanas   e   Sociais   -   ICHS.   
  

 Artigo   2º.   DA   INSCRIÇÃO   DOS   CANDIDATOS   
As  inscrições  aos  cargos  de  Coordenador  e  Vice  Coordenador  do  Programa,  bem  como  dos                

representantes  docentes  e  discentes  das  suas  linhas  de  pesquisa  junto  ao  Colegiado  de  Curso  e  a  Comissão                   
de  Bolsas  serão  efetuadas  no  dia  16  de  novembro  de  2021,  das  07:00  às  17:00  horas,  através  do                    
preenchimento  de  ficha  de  inscrição  (em  anexo),  que  deverá  ser  enviada  para  o  e-mail  institucional  da                  
coordenação  do  curso  de  Geografia   mestrado.ppgeo.cur@gmail.com  O  deferimento  das  inscrições  será             
divulgado   no   dia   17   de   novembro   de   2021,   às   14h.     

  
PARAGRAFO  ÚNICO :  Caso  não  haja  nenhum  inscrito  para  algum  destes  cargos  e  representações               

nesse  prazo,  será  aberto  novo  prazo  para  inscrições  no  decurso  de  48h,  sendo  dispensado  o  cumprimento                  
do  §2º  do  Artigo  9º  do  Regimento  Interno  do  PPGEO/ICHS-CUR/UFMT-UFR,  e  com  a  divulgação  do                 
deferimento   das   mesmas   em   no   máximo   24h   após   a   data   da   realização   da   segunda   inscrição.   
  

Artigo   3º.   DOS   CANDIDATOS   
Podem  concorrer  ao  cargo  de  Coordenador  do  Curso  de  Mestrado  em  Geografia  todos  os  professores                 

do  quadro  permanente  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Geografia/ICHS/UFMT-UFR  que  sejam             
docentes  efetivos  lotados  nos  cursos  de  graduação  da  Universidade  Federal  de  Mato  Grosso/Universidade               
Federal  de  Rondonópolis  e  em  efetivo  exercício  de  suas  atividades  no  segundo  semestre  do  Ano  letivo  de                   
2021.   

  
Artigo  4º.   Podem  ser  indicados  como  representantes  docentes  junto  ao  Colegiado  de  Curso  e  a                 

Comissão  de  Bolsas  do  Programa  (um  na  condição  titular  e  outro  na  de  suplente,  todos  os  docentes                   
vinculados   ao   PPGEO-UFMT-UFR.   

  
Artigo  5º.   Podem  ser  indicados  como  representantes  discentes  junto  ao  Colegiado  de  Curso  e  a                 

Comissão  de  Bolsas  do  Programa  (um  na  condição  titular  e  outro  na  de  suplente),  todos  os  alunos  da                    
turma  2020  do  PPGEO-UFMT-UFR  que  se  encontrarem  efetivamente  matriculados  no  segundo  semestre              
do   ano   letivo   de   2021.   

  
 Artigo   6º.   DOS   ELEITORES   

São  eleitores  natos  todos  os  docentes  ativos  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Geografia  e  os  alunos                  
das  turmas  do  seu  Curso  de  Mestrado,  que  se  encontram  regularmente  matriculados  no  segundo  semestre                 
do   ano   letivo   de   2021.   
  

 Artigo   7º.   DA   VOTAÇÃO   PARA   OS   CARGOS   DE   COORDENADOR   E   VICE   
 A  votação  para  os  cargos  de  Coordenador  e  Vice-coordenador  realizar-se-á  no  dia  24  de  novembro  de                   

2021,  das  07:00h  às  17:00h  exclusivamente  por  meio  de  formulário  gerado  através  da  plataforma  digital                 
Helios   Voting.   
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 Artigo  8º.  DA  INDICAÇÃO  PARA  OS  REPRSENTANTES  DOCENTE  E  DISCENTES  AO             
COLEGIADO   E   COMISSÃO   DE   BOLSAS   

A  indicação  para  as  representações  docente  e  discente,  titular  e  suplente,  junto  ao  Colegiado  de  Curso                  
e  Comissão  de  Bolsas  do  PPGEO-UFMT-UFR,  será  realizada  pelos  próprios  segmentos  e  formalizada  por                
meio   de   ATA   assinada   e   entregue   à   Comissão   Eleitoral.   

  
 Artigo   9º.   DA   CÉDULA   ELEITORAL   PARA   OS   CARGOS   DE   COORDENADOR   E   VICE   

No  caso  de  haver  mais  de  um  candidato  para  os  cargos  e  representações  pretendidos  será  realizado                  
sorteio   para   definir   a   ordem   dos   candidatos   na   cédula   de   votação   da   plataforma   digital   Helios   Voting.   

  
   Artigo   10º.   DO   VOTO   PARA   OS   CARGOS   DE   COORDENADOR   E   VICE   

Cada  eleitor  deve  acessar  seu  e-mail  para  ter  acesso  ao  link,  o  usuário  e  a  senha  de  votação  através  da                      
plataforma  digital  Helios  Voting.  O  voto  será  computado  através  do  segmento  que  o  eleitor  pertence.  O                  
voto   é   secreto   e   passível   de   ser   auditável   através   da   respectiva   plataforma.     
  

 Artigo   11º.   DA   APURAÇÃO   DOS   VOTOS   PARA   OS   CARGOS   DE   COORDENADOR   E   VICE   
Tão  logo  encerrado  o  período  de  votação,  a  plataforma  digital  Helios  Voting  processará  os  votos  e                  

divulgará  o  resultado  que  será  acompanhado  pelos  membros  da  Comissão  Eleitoral  e  pelo  (os)  candidato                 
(os).   
  

 Artigo   12º.   DA   PARIDADE   DOS   VOTOS   PARA   OS   CARGOS   DE   COORDENADOR   E   VICE   
Em  reunião  realizada  no  dia  03  de  novembro  de  2021,  as  14:00,  o  Colegiado  de  Curso  de  Geografia,                    

decidiu  de  forma  unanime  que  a  paridade  será  a  mesma  que  foi  adotada  na  eleição  para  o  Coordenador  do                     
Curso  de  Graduação  em  Geografia,  ou  seja,  paridade  de  50%  para  a  categoria  docente  e  50%  para  a                    
categoria   discente.   
  

 Artigo   13º.   DOS   CASOS   OMISSOS   
Os   casos   omissos   serão   resolvidos   pela   comissão   eleitoral.   

  
Rondonópolis,   10   de   novembro   de   2021.   

  
  
  
  

  
  

Prof. Sérgio   Sebastião   Negri -     Presidente da   Comissão   Eleitoral - SIAPE   3317284    

    

  



  
  

  

  
  

Prof.   Dr.   Caio   Augusto   Marques   do   Santos   –   secretário   –   SIAPE   2124373    

    

  
  
  
  

André   Júnior   Braga   -   secretário –   Representante   dos   Discentes    
  



  
  

  
UNIVERSIDADE   FEDERAL   DE   MATO   GROSSO/UNIVERSIDADE   FEDERAL   DE   

RONDONÓPOLIS   
INSTITUTO   DE   CIÊNCIAS   HUMANAS   E   SOCIAIS   

CURSO   DE   MESTRDO   EM   GEOGRAFIA   
  

  

FICHA   DE   INSCRIÇÃO   

  

  

  

  

  

Eu,  _____________________________________________,  docente  do  quadro       

permanente  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Geografia,  registrado  sob  o  número  siape              

__________  venho  requerer  minha  inscrição  para  concorrer  à  eleição  para  o  cargo  de               

Coordenador  de  Ensino  de  Pós-Graduação  stricto  sensu  em  Geografia/ICHS/UFMT-UFR,           

estando  ciente  e  de  acordo  com  as  normas  estabelecida  por  meio  do  edital  publicado  pela                

Comissão  Eleitoral,  PORTARIA  ICHS/UFR  Nº  XLIV,  DE  04  DE  NOVEMBRO  DE  2021  e  da                

paridade   estabelecida   em   reunião   de   Colegiado   de   Curso,   realizada   em   03   de   novembro   de   2021.   

  

  

  

  

  

Rondonópolis,   _____   de   ___________   de   2021.   

  

  

  

  

_____________________________________   

Assinatura   do(a)   candidato(a)   

  
  



  
  

  
  

UNIVERSIDADE   FEDERAL   DE   MATO   GROSSO/UNIVERSIDADE   FEDERAL   DE   
RONDONÓPOLIS     

INSTITUTO   DE   CIÊNCIAS   HUMANAS   E   SOCIAIS   
CURSO   DE   MESTRDO   EM   GEOGRAFIA   

  

  

FICHA   DE   INSCRIÇÃO   

  

  

  

  

  

Eu,  _____________________________________________,  docente  do  quadro       

permanente  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Geografia,  registrado  sob  o  número  siape              

__________  venho  requerer  minha  inscrição  para  concorrer  à  eleição  para  o  cargo  de   Vice                

Coordenador  de  Ensino  de  Pós-Graduação  stricto  sensu  em  Geografia/ICHS/UFMT-UFR,           

estando  ciente  e  de  acordo  com  as  normas  estabelecida  por  meio  do  edital  publicado  pela                

Comissão  Eleitoral,  PORTARIA  ICHS/UFR  Nº  XLIV,  DE  04  DE  NOVEMBRO  DE  2021  da               

paridade   estabelecida   em   reunião   de   Colegiado   de   Curso,   realizada   em   03   de   novembro   de   2021.   

  

  

  

  

Rondonópolis,   _____   de   ___________   de   2021.   

  

  

  

  

_____________________________________   

Assinatura   do(a)   candidato(a)   


