
 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO 

AMBIENTE – PGDRA 

 

SELEÇÃO PARA COORDENADOR E MEMBROS DO COLEGIADO/PGDRA 

 

EDITAL N° 002/PGDRA/UNIR/2019, DE 17 de Junho de 2019 

 

A Comissão Eleitoral designada pela Portaria n. 55/2019/SEC-NCET/UNIR de 13 de junho de 

2019 para coordenar a consulta aos docentes para escolha de 1 (um) coordenador(a) e 2 (dois) 

membros do Colegiado do PGDRA, torna público as normas para este pleito. Em sendo assim, 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º - Declarar aberto o processo eleitoral para a escolha de um (1) coordenador(a) e de 2 

(dois) membros do Colegiado do PGDRA. 

 

DOS CANDIDATOS  

 

Art. 2º - Poderão candidatar-se somente para a coordenação e às 2 (duas) vagas para composição 

do Colegiado, membros do corpo docente PERMANENTE do PGDRA. 

 

DOS VOTANTES  

 

Art. 3º - Poderão votar os membros do corpo permanente de professores do PGDRA. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 4º - As inscrições serão realizadas do dia 24 e 25/06/2019, mediante o preenchimento da 

ficha de inscrição (Anexo 1) e enviada para o e-mail pgdra.processo@unir.br até as 17 horas do 

último dia da inscrição (25/06/2019). 

 

Art. 5º - Não serão aceitas as inscrições dos candidatos que não obedecerem ao disposto nos 

artigos 2º do presente edital. 

 

Art. 6º - As inscrições serão homologadas e publicadas no dia 25/06/2019 a partir das 17:30hs no 

endereço eletrônico www.pgdra.unir.br 

Art. 7º - O prazo para a entrada de recurso relacionado às inscrições homologadas será até às 17 

horas do dia 26/06/2019 no e-mail pgdra.processo@unir.br. 

 

Art. 8º - O resultado do recurso será publicado a partir das 17 horas do dia 26/06/2019 no 

endereço eletrônico do www.pgdra.unir.br 

Art. 9º - A impugnação somente será feita com base neste edital. 
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DA VOTAÇÃO  

 

Art. 10o - A votação será realizada de forma online e constarão os nomes dos/as candidatos/as. 

 

Art. 11o - Na votação constarão os nomes dos candidatos para coordenação e membros do 

Colegiado do PGDRA em ordem alfabética. 

 

Art. 12o - A votação online será no dia 27/06/2019, das 9 horas às 17 horas, utilizando a 

plataforma do Google Drive criada especificamente para este pleito eleitoral. Os votantes 

receberão o endereço eletrônico, o qual será disponibilizado no período da votação. 

 
Parágrafo único – em caso de impedimento de conectividade, falta de energia elétrica ou situação 

similar a votação será estendida para o dia seguinte em período igual ao de indisponibilidade no dia 

da votação. 
 

Art. 13o - O eleitor votará em 1 (um) candidato(a) para coordenação e de 2 (dois) candidatos(as) 

distintos para o Colegiado do PGDRA. 

 

DA APURAÇÃO 

 

Art. 14o - A apuração será realizada pela Comissão Eleitoral e publicado seu resultado no dia 

27/06/2019 a partir das 17:30h. 

 

Art. 15o - O prazo para a entrada de recurso relacionado ao resultado da apuração será até às 17 

horas do dia 28/06/2019 pelo e-mail pgdra.processo@unir.br. O resultado do recurso será no dia 

28/06/2019 a partir das 17:30h. 

 

Art. 16o – Serão considerados eleitos: 

 

I – Coordenação do PGDRA: O(a) candidato(a) que obtiver o maior número de votos válidos 

para a coordenação do PGRDA: 

 

II – Membros Colegiado do PGDRA: Dois candidatos(as) que obtiverem o maior número dos 

votos válidos para membro do Colegiado do PGDRA. 

 

Art. 17o - No caso de empate no número de votos, tanto para a coordenação como membro do 

Colegiado PGDRA, a ordem de classificação obedecerá aos seguintes critérios:  

 

I – O(a) candidato(a) que tiver mais tempo de credenciamento no PGDRA; 

 

II – O(a) candidato(a) de mais idade. 

 

 

DO CRONOGRAMA  

 

Art. 18o – O cronograma fica assim disposto: 
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Procedimentos Data 

Divulgação do edital  17/06/2019 

Inscrição  24 e 25/06/2019 até as 17:00:h 

Publicação do resultado das inscrições homologadas  25/06/2019 a partir das17:30h 

Prazo para recebimento de recurso  26/06/2019 ate às 17:00h 

Publicação da decisão de recurso  26/06/2019 a partir das 17: 30h 

Votação  27/06/2019 das 9:00 as 17:00h 

Publicação do resultado da votação  27/06/2019 a partir das 17:30h 

Prazo para recebimento de recurso  28/06/2019 ate às 17:00h 

Publicação da decisão de recurso  28/06/2019 a partir das 17:30h 

Publicação do resultado final da votação  29/06/2019 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 19o - A Comissão Eleitoral divulgará o resultado final da votação no dia 29/06/2019 na 

página do PGDRA, www.pgdra.unir.br e providenciará a elaboração das atas dos trabalhos 

realizados, as quais serão entregues à Coordenação do PGDRA. 

 

Art. 20o - Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.  

 

 

Porto Velho, 17 de Junho de 2019. 

 

 

 

Prof. Dr. Wanderley Rodrigues Bastos 

Presidente da Comissão 

 

  



 

ANEXO 1 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA COORDENADOR OU MEMBRO DO COLEGIADO 

DO PGDRA 

 

 

 

Eu,___________________________________________________________________________

______SIAPE no______________, CPF nº ________________________, TELEFONE no 

_________________, E-mail____________________________________, DATA DE 

CREDENCIAMENTO COMO PROFESSOR DO PGDRA:__________________ e DATA DE 

NASCIMENTO ___________________ na condição de candidato a _____________(preencher 

coordenador ou membro) do Colegiado do PGDRA, venho requerer a inscrição junto à Comissão 

Eleitoral, de  acordo com o Edital nº 002/2019/PGDRA. 

Declaro está ciente e de acordo com o regulamento que rege as eleições, bem como o Edital nº 

002/2019/PGDRA que estabelece as normas para o pleito.  

 

 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Candidato 


