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A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (PPGCONT), com sede na 
Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, torna público que serão recebidas 
as inscrições de candidaturas de chapas à eleição para preenchimento de vagas de Coordenador(a) e 
Vice-coordenador(a) do curso supracitado, em razão do fim do mandato da atual coordenação. A 
eleição para o mandato de 01 de março de 2022 à 28 de fevereiro de 2024, será regida pelo presente 
edital, em consonância com o artigo 92 e seus respectivos parágrafos da Resolução Conjunta – 
CONSUNI/CEPEC/CONSELHO DE CURADORES nº 01/2015 que aprova o Regimento Geral da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), bem como considerando os artigos 5, 6 e 7 da Resolução 
CEPEC nº 1522/2017, que aprova o novo Regulamento do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Contábeis, nível Mestrado da UFG. 

 
DO CRONOGRAMA 

 
Período de Inscrição: 01 de setembro a 10 de setembro de 2021 
Email para envio da ficha de inscrição: ppgcont.face@ufg.br    
Dia da Eleição: 15/09/2021 às 9:00h em reunião da Coordenação do PPGCONT convocada pela diretora da 
Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG (FACE/UFG) 

 
DAS NORMAS PARA INSCRIÇÃO 

 
Poderão candidatar-se à Coordenador(a) e Vice-coordenador(a) do PPGCONT os docentes 
permanentes vinculados ao referido Programa. Para se candidatar às funções discriminadas nos 
Artigos 8º e 9º da Resolução CEPEC nº 1522/2017, que aprova o novo Regulamento do Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, nível Mestrado, os candidatos deverão entregar, no ato 
da inscrição, uma via do formulário de inscrição da chapa (ANEXO I) preenchido e assinado onde 
constem os nomes dos candidatos a coordenador(a) e vice-coordenador(a). 

 
DA DIVULGAÇÃO DAS CHAPAS 

 
Findo o prazo de inscrição a Coordenação do PPGCONT fará, imediatamente, a divulgação na 
página do PPGCONT da relação das chapas inscritas à eleição, cujas inscrições foram deferidas. 

 
DA ELEIÇÃO 

 
A eleição ocorrera em reunião convocada pela direção da FACE/UFG para o dia 15 de setembro de 
2021, às 9:30. Estarão aptos a votar todos os membros da Coordenadoria de Pós-Graduação (CPG) 
presentes na referida reunião, o que inclui todos os docentes vinculados ao programa, bem como os 
representantes discentes. Será eleita a chapa que apresentar o maior número de votos entre os 
membros da CPG presentes na reunião. A votação e a apuração dos votos ficará a cargo da direção 
da FACE/UFG. Caso não seja inscrita nenhuma chapa, a eleição será realizada de forma direta 
pelos membros da CPG presentes na reunião, que deverão, obrigatoriamente, eleger Coordenador 
(a) e Vice-Coordenador(a) entre os membros do corpo docente permanente do PPGCONT. Os 
casos omissos serão resolvidos pela CPG. 

 
 

Prof. Dr. Juliano Lima Soares 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis 
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ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE CHAPA 
 
 
 

Nós, abaixo assinados, viemos através deste formalizar a candidatura de nossa chapa para a Coordenação e 

Vice Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (PPGCONT) da Universidade 

Federal de Goiás (UFG). 

Eu,  , venho através deste solicitar minha 

inscrição como candidato a Coordenador(a) do PPGCONT da UFG. Declaro que li, compreendi e estou de 

acordo com o que está discriminado no edital de eleição para a Coordenação e Vice Coordenação, ao qual 

pertence o presente formulário. 

 
 
 
 
 
 

Candidato(a) a Coordenador(a) 
 
 
 
 
 
Eu,  , venho através deste solicitar minha 

inscrição como candidato a vice-coordenador(a) do PPGCONT da UFG. Declaro que li, compreendi e estou 

de acordo com o que está discriminado no edital de eleição para a Coordenação e Vice Coordenação, ao 

qual pertence o presente formulário. 

 
 
 
 
 
 

Candidato(a) a Vice Coordenador(a) 


