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CANDIDATOS INSCRITOS APTOS A CONCORRER 
A ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DISCENTE DO PPGSS 

 
- MANDATO JUNHO DE 2021 A MAIO DE 2022 – 

 (EDITAL Nº 003 / 2021 – PPGSS / UERN) 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade – 
PPGSS institui como responsável para a condução do Processo de Eleição de 
Representante Discente a secretária do programa Luzia Apollônia Mendes de 
Carvalho, que no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público os 
nomes dos candidatos inscritos aptos a concorrer à eleição de Representante do 
referido programa, para o período de 06/2021 a 05/2022. 

 
1. DOS CANDIDATOS INSCRITOS 
 
1.1. A eleição para Representante Discente PPGSS terá como candidatas as alunas 
abaixo relacionadas. 
1.1.1. Lara Cristina Carlos de Morais (aluna regularmente matriculada no PPGSS, 
com data de ingresso em 15/03/2021). 
1.1.2. Larissa de Deus Rodrigues (aluna regularmente matriculada no PPGSS, com 
data de ingresso em 15/03/2021). 
 
2. DA VOTAÇÃO 
 
2.1. A votação será feita de forma eletrônica através de formulário específico enviado 
para cada membro do corpo discente, contendo os nomes dos candidatos inscritos 
aptos a concorrer à eleição de Representante Discente do PPGSS.  

2.2. Cada membro do corpo discente poderá votar em um dos candidatos inscritos 
para o cargo de Representante Discente.  

2.3. A votação ocorrerá através do envio de link específico do sistema de formulários 
GOOGLE FORMS para o e-mail dos indivíduos aptos a votar. Este link direcionará o 
eleitor para um formulário específico da votação.  

2.4. O sistema de votação estará aberto das 06h00min às 23h59min do dia 
26/05/2021, e uma vez confirmado o voto não será possível modificá-lo 
posteriormente. 

2.5. Será válida somente uma votação por membro discente. 

 
 

Mossoró, 24 de maio de 2021. 
 
 

 
 
 

        
Luzia Apollônia Mendes de Carvalho 

Responsável pela Eleição de Representante Discente do PPGSS 2021 


