
 

 
 

CONSULTA INTERNA PARA AS FUNÇÕES DE COORDENAÇÃO E 

VICE-COORDENAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA PRESENCIAL 

  

 

A Comissão Eleitoral de Consulta à Comunidade Acadêmica do Curso  

de Pedagogia Presencial, designada pela portaria nº 44/21 de  

nº 12 de novembro de 2021, no uso de suas atribuições:  

 

 

EDITAL 1  

 

DAS INSCRIÇÕES DE CHAPA  

 

1. Declara-se aberta a inscrição de chapas concorrentes à função de COORDENADORA 

ou COORDENADOR e VICE-COORDENADORA ou  VICE-COORDENADOR das 

00:01 de 16 de NOVEMBRO de 2021 até às 23:59: 00 de 18 de NOVEMBRO de 2021;  

2. Somente poderão concorrer à referida função os servidores  docentes em efetivo 

exercício e credenciados ao Curso de Pedagogia na Modalidade Presencial;  

3. As inscrições das chapas deverão ser feitas por meio do 

processo nº23075.065217/2021-20 – SEI - com o Tipo de processo “Eleição”. No campo 

“especificação”, colocar “inscrição de chapa” e no campo “nível de acesso”, marcar  

“público”. No “tipo de documento”, escolher “declaração”.  

Na “declaração”, inserir os seguintes dados:  

I - Nome da chapa.  

II – Nome, matrícula UFPR e e-mail dos/as docentes que compõem a chapa como 

candidatos/as à Chefe e Suplente de Chefe.  

III - Inserir no Processo o Plano de Gestão como documento externo.  

IV - Ambos docentes da chapa devem assinar ou autenticar os documentos.   

V - Enviar por e-mail a notificação do Processo para a presidente da Comissão de 

Consulta Eleitoral.  

  

DO SUFRÁGIO  

 

4. Convocam-se docentes, discentes e técnicos administrativos do Setor de Educação com 

vistas à consulta para ocupação das funções supramencionadas a ser realizada no dia 

25 de NOVEMBRO de 2021;  

5. A convocação será realizada via e-mail, através do qual serão enviadas instruções de 

login e senha para a plataforma de voto eletrônico, conforme cronograma a seguir:  

 

Etapas / Data/horário  

I - Lançamento de Edital e regras da eleição: 12/11/2021  



II - Inscrições de chapas: 16/11/2021 à 18 /11/ 2021   

III - divulgação do edital de abertura das inscrições: 12/11/2021   

IV - Homologação das chapas:  18/11/2021   

V - Período recursal à homologação das chapas: 19/11/2021  

VI - Análise dos recursos e divulgação das inscrições: 22/11/2021  

VII - Período de divulgação das candidaturas 23/11/2021 a 24/11/2021  

VIII - Eleição/Consulta on line:  25/11/2021  

IX- Apuração e divulgação: 26/11/2021  

 

Curitiba, 12 de novembro de 2021  

 

 

Comissão Eleitoral:  

 

Docentes  

Prof  Daniela Pires (Presidente e Representante do DEPLAE);  

Profª  Ana Maria Lebik (representante do DTPEN);  

Profª. Valeria Floriano Machado (representante do DTFE);  

Profª. Liane Maria Bertucci  (suplente).  

Técnico-administrativo  

Marcio Palmares (Técnico administrativo da Pedagogia (Presencial);  

Discente 

Lucas   Siquieri Gracia (Representante estudantil do Curso  Presencial);  

  
 


