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EDITAL Nº 009/2022/BNU 

O Diretor do Centro Tecnológico, de Ciências Exatas e Educação - Prof. Dr. Adriano Péres, 

no uso de suas atribuições, convoca eleições para Coordenação do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Têxtil.  

 

1. PREÂMBULO 

A comissão eleitoral torna público o edital para convocação das eleições para a 

coordenação do curso do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Têxtil (PGETEX) do 

Centro Tecnológico, de Ciências Exatas e Educação de Blumenau da Universidade Federal 

de Santa Catarina e abre inscrições, fixa data, horário, e critérios para a referida eleição e 

investidura no cargo a partir de 1º de março de 2023. 

 

2. DA COMISSÃO ELEITORAL 

A comissão eleitoral, designada pelo presidente do colegiado do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Têxtil e homologada na 30ª reunião ordinária realizada em 09 de 

novembro de 2022, sob a Portaria n° 017/2022/PGETEX de 11 de novembro de 2022 

(Anexo I), é responsável pelo processo eleitoral e organizará e acompanhará os trâmites 

previstos, conforme cronograma e etapas descritos neste edital. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS 

3.1 Forma de inscrição 

As inscrições serão realizadas por chapas contendo nomes dos candidatos à Coordenador e 

a Subcoordenador. No ato da inscrição deverá ser entregue o formulário de requerimento 

(disponível no Anexo II) devidamente preenchido e assinado de forma digital pelos 

candidatos requerentes. 

3.2 Prazo e meio para inscrição 

Das 08h00min do dia 24/11/2022 até as 18h00min do dia 01/12/2022, encaminhado por 

meio digital à Secretaria da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Têxtil, no e-mail pgetex.bnu@contato.ufsc.br. A comissão não se responsabilizará por 

aquelas não recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos, preenchimento 

incorreto do endereço eletrônico e de congestionamentos na internet.  
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3.3 Requisitos 

Poderão se candidatar professores da carreira do magistério superior, integrantes do quadro 

ativo da Universidade, e que sejam professores permanentes no programa de Pós 

Graduação em Engenharia Têxtil, para exercer o mandato mínimo de dois anos, permitido 

uma reeleição. 

3.4 Homologação 

A homologação das inscrições ocorrerá até as 15h00min do dia 02/12/2022, e será 

divulgada no sítio eletrônico do PGETEX (pgetex.blumenau.ufsc.br) 

3.5 Interposição de Recursos 

Os pedidos de reconsideração referente à homologação das inscrições deverão ser 

apresentados à Comissão Eleitoral até as 15h00min do dia 05/12/2022, em documento 

redigido em formato digital, assinado digitalmente pelo requerente e encaminhado por e-mail 

à secretaria do programa. A comissão não se responsabilizará por aqueles não recebidos 

em decorrência de eventuais problemas técnicos, preenchimento incorreto do endereço 

eletrônico e de congestionamentos na internet.  

 

4. DOS ELEITORES 

Estarão aptos a votar os membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Têxtil cuja designação esteja ainda vigente. 

 

5. DA VOTAÇÃO 

A eleição ocorrerá na reunião de colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Têxtil, no dia 07/12/2022 a partir das 14:00h. A votação será conduzida pela Comissão 

Eleitoral. 

 

5. DA ELEIÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Cada voto deve ser destinado a apenas uma chapa, sob a pena de ser invalidado. O 

sufrágio será direto e secreto, não sendo permitido voto cumulativo, por procuração ou por 

correspondência. A Comissão Eleitoral procederá ao escrutínio dos votos logo após o 

encerramento das eleições. 
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Será declarada vencedora a chapa que obtiver a maioria simples dos votos válidos. Em 

caso de empate, será declarada eleita a chapa que possuir o candidato à coordenador mais 

antigo no exercício do magistério da UFSC e, caso persista o empate, o candidato à 

coordenador mais idoso. 

Os pedidos de reconsideração referente ao resultado das eleições deverão ser 

apresentados à Comissão Eleitoral até as 17h00min do dia 09/12/2022, em documento 

redigido em formato digital e assinado digitalmente pelo requerente, e encaminhado por e-

mail à secretaria do programa. A comissão não se responsabilizará por aqueles não 

recebidos em decorrência de eventuais problemas técnicos, preenchimento incorreto do 

endereço eletrônico e de congestionamentos na internet.  

O resultado será publicado no sítio eletrônico do PGETEX no dia 12/12/2022.  

A comissão eleitoral encaminhará os nomes, com a respectiva ata da eleição, ao Diretor do 

Centro Tecnológico, de Ciências Exatas e Educação de Blumenau para que o resultado seja 

oficializado. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Nenhum candidato poderá ser membro da Comissão Eleitoral. 

Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

 

 

 

 

ADRIANO PÉRES 

 Diretor do Centro Tecnológico, de Ciências Exatas e Educação 
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ANEXO I – Portaria de Comissão Eleitoral 
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ANEXO II - Formulário de Inscrição 

 
 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO 
DE CHAPA 

 
 

À Comissão Eleitoral: 
 

Vimos, por meio deste, requerer a inscrição para concorrer à eleição para Coordenador 
e Subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Têxtil do Centro 
Tecnológico, de Ciências Exatas e Educação de Blumenau da Universidade Federal de 
Santa Catarina 

 
 
 
 

CARGO NOME ASSINATURA 

Coordenador 

 
 
 
 

 

Subcoordenador 
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