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EDITAL Nº 003 / 2021 – PPGSS / UERN 

 

PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA REPRESENTANTE DISCENTE DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE – PPGSS 

- MANDATO JUNHO DE 2021 A MAIO DE 2022 - 

 

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 e 
estabelece as normas do processo Representante Discente do referido programa, 
para o período de 06/2021 a 05/2022. 

 

2. DA ELEIÇÃO PARA REPRESENTANTE DISCENTE 

2.1. Os candidatos a Representante Discente deverão necessariamente ser alunos 
regularmente matriculados no PPGSS que tenham ingressado no curso de Mestrado 
em 2020 ou 2021.  

2.2. Os candidatos serão eleitos pelos discentes regularmente matriculados no 
programa.  

2.3. Cada eleitor votará em um único candidato a Representante Discente do 
PPGSS/UERN.  

2.4. O (a) candidato (a) mais votado (a) será eleito (a) Representante discente titular e 
o (a) segundo (a) mais votado (a) será eleito (a) Representante discente suplente. Em 
caso de empate será escolhido aquele candidato (a) que tenha maior tempo de curso 
no PPGSS. Permanecendo o empate, ocupará o cargo titular o candidato (a) 
cronologicamente mais velho.  

2.5. Esta eleição deve ser referendada pelo Colegiado do Programa. Os eleitos terão 
mandato de 12 (doze) meses.  

2.6. Todas as etapas do processo eleitoral serão divulgadas no site do PPGSS 
http://propeg.uern.br/ppgss. 

 

3. DA CANDIDATURA  

3.1. A candidatura à eleição para Representante Discente do PPGSS/UERN será 
realizada mediante inscrição em formulário próprio disponibilizado no site do PPGSS 
http://propeg.uern.br/ppgss no período de 17 a 21/05/2021 a ser enviado para o e-mail: 
saudesociedade@mestrado.uern.br. 

3.2. A lista dos candidatos inscritos será divulgada no site do PPGSS 
http://propeg.uern.br/ppgss no dia no dia 24/05/2021. 

 



 

 

 
Programa de Pós-Graduação 

em Saúde e Sociedade 

www.propeg.uern.br/ppgss 

 

 

 

 

 saudesociedade@mestrado.uern.br | R. Miguel Antônio da Silva Neto, s/n, Aeroporto. 59607-360. Mossoró/RN. 

4. DA VOTAÇÃO  

4.1. 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.  

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

4.3. 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.  

4.4. 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. 

4.5. Será válida somente uma votação por membro discente. 

 

5. DA APURAÇÃO DOS VOTOS 

5.1. A apuração dos votos será realizada no dia 27/05/2021 pela Secretária do 
PPGSS. 

 

6. DO RESULTADO DA ELEIÇÃO 

6.1. A Secretária do curso fará a publicação do resultado final da eleição no dia 
28/05/2021 no site do PPGSS: http://propeg.uern.br/ppgss. 

 

7. DO CRONOGRAMA  

7.1. As datas de realização do processo eleitoral, bem como da divulgação dos 
respectivos resultados, constam na tabela abaixo: 

DATAS ETAPA 

17 a 21/05/2021 Inscrições de candidatos às Eleições 

24/05/2021 Divulgação da relação dos candidatos inscritos 

26/05/2021 Eleição 

27/05/2021 Apuração do Resultado da Eleição 

28/05/2021 Divulgação do resultado do Processo Eleitoral 

 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

8.1. Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação e Secretária do PPGSS.  

Mossoró, 17 de maio de 2021. 

 

 

        
Luzia Apollônia Mendes de Carvalho 

Responsável pela Eleição de Representante Discente do PPGSS 2021 


