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EDITAL Nº 01/2021 

ELEIÇÃO PARA COORDENADOR DA  

COMISSÃO DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO – CEPG 

MANDATO 2019/2022 

 

Artigo 1º - Da CEPG 

A Comissão de Ensino de Pós-Graduação (CEPG) é o colegiado coordenador do ensino em cada 

Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de São Paulo. Suas funções, em termos 

gerais e conforme seu regimento próprio, são o estabelecimento e a administração das diretrizes 

administrativas e acadêmicas do Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infância e 

Adolescência (PPGES), obedecendo o Regimento Interno da Pós-Graduação e Pesquisa da 

Unifesp. 

 

Artigo 2º - Das representações na CEPG 

De acordo com o Artigo 3º do Regulamento do PPGES a CEPG será constituída pelo colegiado. 

Entende-se por Colegiado todos os/as orientadores/as credenciados/as no PPGES, um 

representante discente e um representante TAE que, no geral, será a/o secretária/o do Programa. 

 

Artigo 3º - Do Coordenador 

A CEPG tem um coordenador eleito pelo conjunto dos docentes permanentes, obrigatoriamente do 

quadro de servidores da Unifesp e que fazem parte do programa, com mandato de três anos, 

admitindo-se uma recondução consecutiva. O Coordenador designará um Vice-Coordenador, 

dentre os membros da CEPG, que o substituirá nas suas faltas e impedimentos, auxiliará nas suas 

atribuições, e o sucederá, em caso de vacância, até novo provimento. Suas competências e 

atividades são definidas no Regimento Interno da Pós-Graduação e Pesquisa da Unifesp.  

 

Artigo 4º - Das candidaturas 

Podem se candidatar a Coordenador da CEPG professores em atividade que integrem o Programa 

de Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infância e Adolescência, desde que servidores da 

Universidade Federal de São Paulo.  

 

Artigo 5º - Do processo eleitoral 

Os postulantes à Coordenador da CEPG deverão obedecer e acompanhar as seguintes etapas: 

http://www.unifesp.br/servicos/sobre.htm
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I – De 23/11 a 02/12: período de inscrição de candidaturas junto à Secretaria do PPGES, com 

envio da manifestação pessoal por email para claudia.berlim@unifesp.br 

II – Dia 3/12: divulgação, pela Secretaria do PPGES, das candidaturas oficializadas, via e-mail;  

III – De 06/12 ao dia 10/12 das 10h às 16h: período de eleição do Coordenador da CEPG, com a 

manifestação de todos os docentes via e-mail para claudia.berlim@unifesp.br; 

IV – Dia 13/12 apuração dos votos pela Comissão Eleitoral (aberta aos interessados) às 16h, em 

reunião aberta no google meet com divulgação prévia de 24 horas do link para participação e 

divulgação dos resultados em seguida. 

V – De 14/12 a 16/12: período de apresentação de eventuais recursos contestadores do processo 

e/ou resultado eleitoral junto à Secretaria do PPG em Educação, pessoalmente. 

VI – Dia 17/12 análise dos eventuais recursos apresentados. 

VII – Não havendo qualquer impedimento, posse do novo Coordenador da CEPG em reunião 

subsequente do colegiado. 

 

Artigo 6º - Da Comissão Eleitoral 

A Comissão Eleitoral que acompanhará todo o processo e por ele será responsável é composta 

pelos próprios membros da CEPG, a saber: Profa. Dra. Fernanda Miranda da Cruz, Prof. Dr. José 

Leon Crochick, Profa. Dra. Luciane de Fátima Bertini e Prof. Dr. Thiago da Silva Gusmão 

Cardoso 

 

Artigo 7º - Dos casos e situações omissas 

Eventuais casos e situações omissas neste edital serão analisados pela Comissão Eleitoral, a qual 

decidirá sobre o melhor encaminhamento a ser tomado. 

 

Guarulhos, 22/11/2021 

 
 

 

 

 

Profª Drª Claudia Berlim de Mello 

Coordenadora em exercício do Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infância e 

Adolescência 

http://www.unifesp.br/servicos/sobre.htm

