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EDITAL nº.01 /2022  

Pelo presente edital fica instituída a Comissão Eleitoral para a realização das eleições para  a 
Coordenação do Curso de Relações Públicas desta Universidade, formada pelos seguintes integrantes:   

Profª Jaqueline Kegler  - Presidente  
Profª Cláudia Bomfá - Secretaria  
Maurício Severo - Membro 
Nathan Marques - Representante discente  

Ficam estabelecidas as seguintes regras e o respectivo calendário:  

1) Será eleito um(a) coordenador(a) específico(a) para a área de Relações Públicas, devendo o(a) candidato(a) ter 
encargos didáticos no respectivo campo de conhecimento;   

2) As chapas serão compostas de candidato(a) à Coordenador(a). A indicação de nome para Coordenador(a) 
Substituto(a) é facultativa no momento da inscrição para eleição;   

3) Havendo inscrição de chapa única para a Coordenação do Curso de Relações Públicas, o resultado será 
aclamado e homologado em reunião do Colegiado do Curso;  

4) Havendo mais de uma chapa inscrita, a consulta pública será organizada pela Comissão Eleitoral e 
amplamente divulgada junto à Comunidade Acadêmica; 

5) De 21 a 28 de novembro de 2022: inscrições das chapas a ser realizada via e-mail da Divisão de Apoio 
Administrativo dos Cursos de Comunicação <daacom.ccsh@ufsm.br>.  

6) Dia 29 de novembro de 2022: divulgação das chapas inscritas (lista de e-mail do  departamento);   
7) No caso de mais de uma chapa inscrita, entre 30/11/2022 e 07/12/2022 será realizada consulta pública junto à 

comunidade acadêmica;  
8) Dia 12 de dezembro de 2022, às 8h, via Google Meet (informado via e-mail e grupo dos  docentes): reunião do 

Colegiado do Curso para aclamação e homologação da  candidatura, em caso de inscrição de chapa única, ou 
homologação do resultado da  consulta pública supracitada, com posterior divulgação pública do resultado  
homologado pelo Colegiado.  

Santa Maria, 21 de novembro de 2022.  
 
 
 

 
 

Presidente da Comissão Eleitoral 


