
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES PARA REPRESENTANTES NO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS -2020 
 

. 

O Departamento de Ciências Sociais, com base no disposto em seu Regimento Interno, 

Artigo 3º, resolve:  

Artigo 1º - Convocar eleições para Chefe e Vice Chefe de Departamento (chapa); 

Artigo 2º - As inscrições das candidaturas devem ser realizadas por meio de 

requerimento (ver anexo), encaminhado à Secretária do Departamento, Sra. Sandra 

Moitinho, por meio eletrônico, no endereço sandra.moitinho@unifesp.br  nos dias 21 e 

22 de setembro. A secretaria do departamento enviará e-mail confirmatório de 

recebimento da inscrição. 

Artigo 3º - As eleições serão realizadas nos dias 24 e 25 de setembro, encerrando-se às 

23h59 do dia 25. O voto será secreto, mas frente à impossibilidade de ser realizada de 

maneira presencial, a votação será feita por meio remoto através da plataforma 

https://adoodle.org/. A Comissão Eleitoral indicará os procedimentos por meio de 

circular que será enviada a todo o Conselho de Departamento. A divulgação do 

resultado ocorrerá no dia 28/09, às 15h00. O resultado será comunicado pela Comissão 

Eleitoral por meio do envio de mensagem aos e-mails institucionais dos membros do 

Conselho do Departamento. 

§ Único. Candidatos e eleitores devem ser professores em atividade que integram o 

Departamento de Ciências Sociais.  

Artigo 4º. Para a chefia de departamento, será declarada eleita a chapa que receber o 

maior número de votos.  

Artigo 5º. O resultado da eleição será homologado em reunião de Departamento no dia 

29 de setembro de 2020. 

Artigo 6º. Questões pertinentes à eleição não abordadas nesta Resolução ou no 

Regimento do Departamento de Ciências Sociais serão resolvidas pela Comissão 

Eleitoral. 

 

Comissão Eleitoral: 

Prof.ª. Drª. Andréa Claudia M. Marques Barbosa 

Prof.ª. Drª. Maria Fernanda Lombardi Fernandes 

 Prof. Drª. Tatiana Savoia Landini 

  

mailto:sandra.moitinho@unifesp.br
https://adoodle.org/


À COMISSÃO ELEITORAL.  

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA ELEIÇÃO DE CHEFE E VICE 

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA ESCOLA DE 

FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP  

 

Eu, _______________________________________ , DOCENTE do Departamento de 

Ciências Sociais, EFLCH/Unifesp, número funcional: ___________________, venho 

solicitar o registro de minha candidatura para Chefe do Departamento de Ciências 

Sociais da EFLCH/Unifesp.  

Declaro estar ciente das regras do edital que rege a referida eleição.  

 

____________________, _____ de ____________ de 2020.  

 

__________________________________________  

Assinatura do Candidato  

 

Eu, _______________________________________ , DOCENTE do Departamento de 

Ciências Sociais, da EFLCH/Unifesp, número funcional: ____________________, 

venho solicitar o registro de minha candidatura para Vice Chefe do Departamento de 

Ciências Sociais da EFLCH/Unifesp.  

Declaro estar ciente das regras do edital que rege a referida eleição.  

 

____________________, _____ de ____________ de 2020.  

 

__________________________________________  

Assinatura do Candidato 

 

 

 

 


