
 

 
 

 

 

 

 

 
Ministério da Educação 
Universidade Federal de Santa Maria 
Centro de Ciências Sociais e Humanas 
Coordenação do Curso de Comunicação Social – Publicidade 
e Propaganda 

EDITAL nº. 001/2019 
 

 
Pelo presente edital fica instituída a Comissão Eleitoral para a realização das eleições para 

a Coordenação do Curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda desta Universidade, formada 
pelos seguintes integrantes:  

 
Presidente: Milena Carvalho Bezerra Freire de Oliveira-Cruz 
Secretário: Maurício Severo 
Representante Discente: Luma Minikel de Oliveira 
 
Ficam estabelecidas as seguintes regras e o respectivo calendário: 
 
- Será eleito/a um/a coordenador/a específico para a área de Comunicação Social – 

Publicidade e Propaganda, devendo o/a candidato/a ter encargos didáticos no 
respectivo campo de conhecimento;  

 
- As chapas serão compostas de candidato (a) a Coordenador (a) e indicação de nome 

para Coordenador (a) Substituto (a);  
 

- Havendo inscrição de chapa única para a Coordenação do Curso de Comunicação 
Social – Publicidade e Propaganda, o resultado será aclamado e homologado em 
reunião do Colegiado do Curso de PP; 

 
- Havendo mais de uma chapa inscrita, a consulta pública será realizada junto ao 

Diretório Acadêmico da Comunicação (DACOM); 
 
- De 01 a 05 de julho: inscrições das chapas a ser realizada na secretaria dos Cursos, 

conforme o horário de funcionamento do expediente externo; 
 
- 05 de julho: após 16h30min, divulgação das chapas inscritas, no site do Curso;  

 
- 08 de julho às 10 horas, reunião do Colegiado do Curso para aclamação e homologação 

da candidatura, em caso de inscrição de chapa única; 
 

- 11 de julho: 11h30min, no caso de mais de uma chapa inscrita, consulta pública a ser 
realizada na sala do Diretório Acadêmico dos Cursos de Comunicação (DACOM); 

 
- 12 de julho: notificação ao Diretório Acadêmico (DACOM) e aos demais acadêmicos do 

Curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, do resultado homologado 
pelo Colegiado. 

 
Santa Maria, 01 de julho de 2019. 

 
 

 
Milena Carvalho Bezerra Freire de Oliveira-Cruz 

SIAPE 2560569 
PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL 

 

 
 


