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EDITAL Nº 01/2021- ELEIÇÃO PARA COORDENADOR 

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PATRIMÔNIO CULTURAL 
 
 

A Comissão Eleitoral do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio 
Cultural, designada pela Ordem de Serviço Nº 015/2021 de 14 de julho de 2021 
do CCSH, no exercício de suas atribuições legais e regulamentares, torna 
pública a abertura do processo para eleição de Coordenador e Coordenador 
Substituto do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural do Centro 
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Federal de Santa Maria, que 
deverá ocorrer na seguinte ordem: 

 
1º- De 21 a 23 de julho de 2021, serão recebidas as inscrições das chapas de 
candidatos aos cargos de Coordenador e Coordenador Substituto do Programa 
de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural. As inscrições deverão ser 
encaminhadas para o e-mail institucional do curso ppgppcufsm@gmail.com, 
até as 20h do dia 23 de julho, devendo constar o nome completo e matrícula 
SIAPE dos candidatos. 
 
2º- No dia 27 de julho de 2021 os candidatos poderão divulgar suas propostas 
via e-mail e redes sociais pessoais. 
 
3º- No dia 28 de julho de 2021, ocorrerá o processo de votação através do site 
helios.cpd.ufsm.br, das 8h às 17h, para o qual haverá uma página para a 
eleição em que os eleitores (alunos, docentes e Técnico-Administrativo) devem 
depositar seus votos, mediante login com CPF e senha dos Portais da UFSM. 
 
4º- Até o dia 30 de julho de 2021 será divulgado o resultado da eleição na 
página web do PPGPC, https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-
maria/ppgpc/. 
 
5º- Podem concorrer ao cargo deste edital os docentes pertencentes ao quadro 
de professores orientadores do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio 
Cultural. 
 
6º- Serão eleitores habilitados a votar: 
a) Os docentes do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural; 
b) O Técnico-administrativo em Educação da Coordenação do curso de 
mestrado em Patrimônio Cultural; 
c) Os alunos do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural, 
regularmente matriculados no primeiro semestre de 2021; 
 
7º- O processo de apuração ocorrerá após a conclusão da votação, quando o 
Centro de Processamento de Dados (CPD) encaminhar para a Comissão 
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Eleitoral um arquivo em PDF retirado da página de eleição, com o resultado da 
votação informando: 
I) o número absoluto de votos por candidato; 
II) votos em branco. 
 
8º- Da proporcionalidade dos votos válidos: docentes e Técnico-Administrativo, 
50%, e alunos, 50%. 
 
9º- Será declarado vencedora a chapa que obtiver a maior proporção de votos 
válidos. 
 
10º- No evento da existência de somente uma chapa de candidatos, não 
ocorrerá a consulta pública e a única chapa inscrita terá a sua eleição 
homologada pelo Colegiado do PPGPC. 
 
11º- A impetração de recursos deverá ser feita por e-mail à Comissão Eleitoral 
(ppgppcufsm@gmail.com) após a divulgação do resultado no site do Programa 
de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural até o dia 30 de julho de 2021, 
cabendo à Comissão Eleitoral deliberar sobre o assunto. 
 
12°- Será enviado ao Diretor do CCSH os resultados da eleição, após 
aprovação pelo Colegiado do PPGPC, para homologação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Maria, 21 de julho de 2021. 
 
 

Profº Dr. Átila Augusto Stock da Rosa 
- Presidente da Comissão Eleitoral – 

Acadêmica Jenifer Petry Vescia 
- Membro da Comissão Eleitoral – 
Tec. Adm. Alaor Bessauer Lencina 
- Membro da Comissão Eleitoral - 
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ANEXO I 
 

 

Cronograma da eleição:  
Segue abaixo o cronograma resumido da seleção. 

 

Atividade Data 

Lançamento do Edital 21 de julho de 2021 

Período para inscrições das chapas  21 a 23 de julho de 

2021 até 17h 

Homologação das chapas 26 de julho de 2021 

Apresentação das chapas 27 de julho de 2021 

Eleições através da plataforma Helios 28 de julho de 2021 

das 8h às 17h 

Resultado preliminar  29 de julho de 2021 

Resultado final das eleições 30 de julho de 2021 

 


