
Edital para Eleição do(a) Coordenador(a) da Câmara de Pós-
Graduação e Pesquisa do Campus Diadema (2021-2024) 

 
 A comissão eleitoral da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa do 
Campus Diadema (CaPGPq-Dia), na atribuição de suas funções, divulga a 
abertura de inscrições para a função de coordenador(a) da CaPGPq-Dia para o 
mandato de 12/2021 a 11/2024, segundo as normas do processo eleitoral e 
cronograma abaixo descritos. 
 
1 - Das candidaturas 
 
 O(A) candidato(a) a coordenador(a) da CaPGPq-Dia deve, de acordo com 
o estabelecido no artigo 35º do Regimento da CPGPq: 

a) ser servidor permanente da Unifesp no Campus Diadema e possuir 
atividade docente;  

b) ter reconhecida experiência na Pós-Graduação e Pesquisa. 
 
2 - Da eleição 
 
 O processo para indicação de Coordenador(a) de CaPGPq-Dia dar-se-á 
por eleição direta entre os membros titulares da CaPGPq-Dia, e homologada 
pela Congregação do Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e 
Farmacêuticas da Unifesp.  
 A eleição se dará por maioria simples de votos. 
 Em caso de empate, os critérios a seguir serão considerados, 
sequencialmente, para preferência: 

a) candidato com maior tempo de atuação como docente permanente em 
programa de pós-graduação da Unifesp; 

b) candidato mais antigo na Unifesp;  
c) candidato com maior idade; 
d) sorteio. 

 
3 - Do mandato 
 
 O mandato do Coordenador(a) eleito da CaPGPq-Dia será de 03 (três) 
anos, contado a partir da data da sua nomeação no diário oficial da união, sendo 
facultada uma única recondução sucessiva. 
  
4 - Período e local das inscrições:  
 
 Os candidatos(as) à função de Coordenador(a) da CaPGPq-Dia deverão 
se inscrever no período de 25 de outubro a 04 de novembro de 2021 seguindo 
normas publicadas no site da CaPGPq-Dia em 
https://www.capgpq.diadema.unifesp.br/eleicao-2021-2024. 
 
5 – Habilitação das inscrições e recursos 
 
- a comissão eleitoral analisará as candidaturas e divulgará os candidatos 
habilitados no site da CaPGPq-Dia aos 05 de novembro de 2021. 

https://www.capgpq.diadema.unifesp.br/eleicao-2021-2024


- eventuais recursos de candidatos não habilitados deverão ser encaminhados 
pelo e-mail: eleicaocapgpq@gmail.com, até as 23h59 do dia 08 de novembro de 
2021, através de documento descrevendo os argumentos para contestação. 
- a comissão eleitoral analisará os recursos e divulgará o resultado final dos 
candidatos habilitados após recurso no site da CaPGPq-Dia em 09 de novembro 
2021.  
 
6 - Período e local de votação  
 
 A votação ocorrerá em reunião extraordinária convocada para o dia 10 de 
novembro de 2021 às 13h, que acontecerá via plataforma Google Meet. A 
sessão será gravada e com votação via Enquete. 
 
7 – Divulgação do resultado 
 
 A comissão eleitoral divulgará o resultado da apuração dos votos aos 10 
de novembro de 2021 no site da CaPGPq-
Dia(https://www.capgpq.diadema.unifesp.br/eleicao-2021-2024).  
 Eventuais recursos deverão ser encaminhados para o e-mail: 
eleicaocapgpq@gmail.com, até às 23h59 do dia 11 de novembro de 2021 e 
serão analisados pela comissão eleitoral.  
 A divulgação do resultado final após o recurso será no dia 12 de novembro 
de 2021.  
 
8 – Homologação do resultado 
 
 O resultado final da votação será homologado pela CaPGPq-Dia em 
reunião ordinária que ocorrerá no dia 17 de novembro de 2021 e, na sequência, 
será encaminhado às instâncias superiores. 
 

Resumo das datas importantes 
 
 1- Divulgação: 21/10/2021. 

 2- Período de inscrições: 25/10 a 04/11/2021. 

 3- Deferimento das inscrições: 05/11/2021. 

 4- Recursos contra eventuais indeferimentos: 08/11/2021. 

 5- Divulgação das inscrições após recursos: 09/11/2021.  

 6- Consulta e divulgação do resultado parcial (Votação): 10/11/2021. 

 7- Recurso contra o resultado da eleição: 11/11/2021. 

 8- Divulgação do resultado final após recurso: 12/11/2021. 

 9- Homologação do resultado no conselho da CaPGPq: 17/11/2021. 

 10- Homologação na Congregação-Campus Diadema: 02/12/2021. 

 11- Envio do processo ao DRH: 04/12/2021. 

https://www.capgpq.diadema.unifesp.br/eleicao-2021-2024

