
 

 

EDITAL Nº 03/2020 – PPCL/UERN 
 

A Comissão Eleitoral do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem – 

PPCL, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, comprosta pelos 

Professores Dr. Clerton Luiz Felix Barboza (Presidente), Drª Maria Edileuza da Costa 

e Discente Mestrando Antônio Pablo Moura Lima, torna público e estabelece as 

normas, pelo presente Edital, do processo eleitoral para a escolha do(a) Coordenador(a) 

e Vice-Coordenador(a) do PPCL, para exercício durante o período de 2020 a 2022 e 

estabelece as seguintes datas: 
 

ATIVIDADES DATAS 

Inscrição individual on-line 04 a 08 de maio de 2020 

Homologação das inscrições 11 de maio de 2020 

Processo eleitoral on-line 19 de maio de 2020 

Homologação do resultado pelo Colegiado 20 de maio de 2020 

Posse esperada do(a) Coordenador(a) e Vice-

Coordenador(a) 

01 de junho de 2020 

 

1) Das inscrições: 

a) Poderão se inscrever à Coordenação e Vice-Coordenação docentes permanentes do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem - PPCL; 

b) As inscrições deverão ser realizadas via e-mail da Secretaria do Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Linguagem (ppcl.uern@gmail.com) , entre as 8:00h do dia 

04/05/2020 até as 17:00h horas do dia 08/05/2020, com o preenchimento de formulário 

(ANEXO I) devidamente assinado pelos interessados; 

c) Após o término do período de inscrição, a Comissão Eleitoral deverá, até as 17:00h 

do dia 11/05/2020, emitir edital das candidaturas homologada(s) no site do PPCL. 

 

2) Do processo eleitoral: 

a) Poderão votar todos os docentes (permanentes, colaboradores, visitantes), bem 

como um representação estudantil e um representante técnico-administrativo do 

Programa; 

b) A eleição será realizada no dia 19/05/2020, das 9:00h às 17:00h; 

c) A eleição dar-se-á de modo exclusivamente on-line, por meio da plataforma Adoodle 

(adoodle.org), com a utlização de links enviados aos emails dos participantes. A 

referida plataforma garante o total anomimato dos votos, bem como isenta apuração 

dos resultados. 
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3) Da apuração dos votos e homologação dos resultados: 

a) Serão eleitos(as) os(as) representantes com maioria simples na votação; 

b) O resultado do processo eleitoral será divulgado e homologado pelo Colegiado, 

devidamente convocado para este fim, em Reunião on-line no dia 20/05/2020, às 

9:00h; 

c) O resultado da eleição será divulgado do site do PPCL para conhecimento público; 

d) A posse acontecerá mediante expedição de Portaria pelo Reitor da UERN; 

e) Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, que poderá à sua escolha 

levá-los ao Colegiado do PPCL/UERN para discussão.  

 

 

Mossoró-RN, 04 de maio de 2020 

 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Clerton Luiz Felix Barboza 

Presidente da Comissão Eleitoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

REQUERIMENTO 

 

(Nome do Professor(a) Candidato(a)), matrícula     nº XXXX-XX,      CPF     nº 

XXX.XXX.XXX-XX, venho requerer minha inscrição para concorrer à função de 

(Coordenador(a) ou Vice-Coordenador(a)), do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Linguagem - PPCL, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), para  

atividades nos anos 2020 a 2022. 

 

 

Mossoró-RN, XX de maio de 2020. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Requerente 

 


