
EDITAL  

Eleições para a Comissão dos Cursos de Bacharelado e de Licenciatura em Geografia 

Edital No 01/2021 

 

A Comissão Eleitoral, instituída pela Comissão dos Cursos de Bacharelado e 
Licenciatura em Geografia torna pública a abertura do processo para eleição de 
coordenadores(as) dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Geografia em 
conformidade com o regimento da Pró-Reitoria de Graduação da UNIFESP. 

 

1. Sobre as vagas a serem preenchidas 

Este processo deverá eleger para a comissão de curso dois docentes efetivos do 
Instituto das Cidades, com mandato de dois anos, permitida uma única recondução 
consecutiva. Um(a) docente atuará como coordenador(a) do curso de Bacharelado em 
Geografia e vice coordenador(a) do curso de Licenciatura em Geografia e o(a) outro(a) 
docente como coordenador(a) do curso de Licenciatura em Geografia e vice 
coordenador(a) do curso de Bacharelado em Geografia. 

 

2. Sobre a inscrição dos candidatos 

I. As inscrições dos(as) candidatos(as) a coordenadores(as) dos cursos de 
Bacharelado e Licenciatura em Geografia deverão ser realizadas a partir do 
preenchimento de requerimento específico (anexo I) de 20 de outubro a 26 de 
outubro de 2021. Não serão aceitas inscrições após o dia estabelecido acima. 

II. São elegíveis os(as) docentes efetivos(as) do quadro docente do Instituto das 
Cidades. 

III. O requerimento para inscrição está anexo a este edital (Anexo I). 
IV. A situação de elegibilidade de cada candidato(a) inscrito(a) será apurada e 

divulgada, pela Comissão Eleitoral, até o dia 27 de outubro de 2021. 

 

3. Sobre os habilitados a votar 

Serão legalmente habilitados a votar todos os(as) docentes efetivos do quadro docente 
do Instituto das Cidades e que compõem a Comissão dos Cursos de Geografia.  

 

4. Data, local, horário e funcionamento da votação 

A eleição será realizada durante reunião extraordinária da Comissão dos Cursos de 
Bacharelado e de Licenciatura em Geografia, a ser realizada no dia 03 de novembro de 
2021, de maneira remota, via plataforma Google meet.  

A sessão é instalada com a maioria absoluta dos membros do colegiado docente e a 
votação se dá em escrutínio aberto e em uma chapa uninominal, em um único 
escrutínio, confirmando-se o(a) candidato(a) eleito(a) por maioria simples de votos. 

 



5. Casos Omissos 

Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Comissão Eleitoral, em 
concordância com os regimentos da UNIFESP. 

 

São Paulo, 19 de outubro de 2021 

- Comissão Eleitoral – 

Profa. Dra. Silvia Lopes Raimundo 

Prof. Dr. Gustavo Prieto 

Profa. Dra. Patricia Laczynski 

  



Anexo I 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE CANDIDATO(A) 

 

São Paulo, ____ de ________________________ de _____ 

 

À Comissão Eleitoral, 

 

Venho por meio deste requerer minha inscrição nas eleições para a Coordenação do 
Curso de:  

(    ) Bacharelado  

(    ) Licenciatura  

em Geografia, como candidato(a) a coordenador(a). 

Declaro estar de pleno acordo com o edital e, caso eleito, me comprometo a assumir o 
cargo de Coordenador(a) por um período de dois anos. 

 

Candidato(a):________________________________________________________ 

 

Assinatura:________________________________________________________ 

 

 


