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EDITAL Nº 004/2020 – PPGGeo/IESA 

 
A Comissão Eleitoral designada pela Portaria nº 090/2020/IESA de 01 de dezembro de 

2020, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no Regulamento Interno 

do Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGGeo), torna público o Edital para a 

eleição de Coordenador(a) e Vice-Coordenador(a) do PPGGeo, para o biênio 2021-2023. 

Art. 1º. Serão eleitos o(a) Coordenador(a) e o(a) Vice-Coordenador(a) do Programa de 

Pós- graduação em Geografia, para exercerem um mandato de 02 (dois) anos, a partir de 

01 de fevereiro de 2021. 

Art. 2º. Poderão se inscrever todos(as) os(as) docentes permanentes do Programa de Pós- 

graduação em Geografia da UFG. 

Parágrafo Único. Os candidatos deverão inscrever-se impreterivelmente no 

período previsto. 

Art. 3º. É facultada aos candidatos a realização de campanha eleitoral no período de 01 

de dezembro a 09 de dezembro de 2020. 

Art. 4º. As inscrições ocorrerão no período de 02 a 04 de dezembro de 2020, por 

indicação dos nomes para os cargos de Coordenador(a) e Vice-Coordenador(a), a ser 

enviado ao e-mail posgeo.iesa@ufg.br, sem formulário específico. 

Art. 5º. A homologação das inscrições ocorrerá até as 18 horas do dia 05 de dezembro de 

2020 e publicada na página do PPGGeo. 

Art. 6º. O(a) Coordenador(a) e o(a) Vice-Coordenador(a) serão eleitos pelos membros 

do Colegiado em Reunião Extraordinária da Coordenadoria de Pós-Graduação (CPG), em 

10 de novembro, as 14h, por videoconferência, presidida pelo Diretor do Instituto de 

Estudos Socioambientais da UFG. 

Art. 7º. Será vencedora a chapa que alcançar o maior índice de votação dos presentes à 

reunião.  

Art. 8º. Em caso de empate de votação entre candidatos, será considerada eleita a chapa 

com o(a) candidato(a) a Coordenador(a) com maior tempo de serviço na UFG. 

Art. 9º. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 
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