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HOMOLOGAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS INSCRITOS APTOS A CONCORRER 
A ELEIÇÃO PARA COORDENAÇÃO E VICE-COORDENAÇÃO DO PPGSS 

- MANDATO DE JUNHO DE 2021 A MAIO DE 2023 - 
  

1. PREÂMBULO  
 
1.1. A comissão eleitoral do programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade – 
PPGSS/UERN formada pelos docentes Thales Allyrio Araújo de Medeiros 
Fernandes e Ivana Alice Teixeira Fonseca e pela secretária do programa Luzia 
Apollônia Mendes de Carvalho, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
torna público a Homologação Final dos Candidatos inscritos para concorrer à eleição 
para a coordenação e vice-coordenação do referido programa, para o biênio 06/2021 à 
05/2023. 
 
2. DA HOMOLOGAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS 
 
2.1. A eleição para Coordenação e Vice Coordenação do PPGSS terá CHAPA ÚNICA, 
formada pelos candidatos: 
 
2.1.1. Prof. Dr. Ellany Gurgel Cosme do Nascimento (Candidata a Coordenadora) e 
Prof. Dr. Cléber de Mesquita Andrade (Candidato a Vice-Coordenador). 
 
3. DA VOTAÇÃO  
 
3.1. A votação será feita de forma eletrônica através de formulário específico enviado 
para cada membro do corpo docente, discente e técnico-administrativo da pós-
graduação, contendo as chapas fechadas para coordenação e vice-coordenação.  
 
3.2. Cada membro do corpo docente, discente e técnico-administrativo poderá votar 
em uma das chapas inscritas para os cargos de coordenador (a) e vice-coordenador 
(a).  
 
3.3. O voto será paritário entre o corpo docente e discente, entendida à 
proporcionalidade como 50% (cinquenta por cento) do corpo docente, 50% (cinquenta 
por cento) do corpo discente, percentuais calculados sobre o total de eleitores que 
comparecerem à eleição. Parágrafo único. O voto do técnico-administrativo será 
contabilizado junto ao do corpo docente. A proporcionalidade entre os dois segmentos 
será estabelecida de acordo com a fórmula abaixo: 
 

NVC={[(NVP + NVF) / (TPV + TFV)] x 0.50 + (NVA/TAV) x 0.50} x TGV 
 

Onde: 
NVC = Número de Votos obtidos por um/a determinado/a Candidato/a 
TGV = Total Geral de Votantes (TPV + TFV + TAV) 
NVP = Número de Votos obtidos perante o segmento dos Professores 
TPV = Total dos Professores Votantes 
NVF = Número de Votos obtidos perante o segmento dos Funcionários 
TFV = Total dos Funcionários Votantes 
NVA = Número de Votos obtidos perante o segmento dos Alunos 
TAV = Total de Alunos Votantes 
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3.4. A votação ocorrerá através do envio de link específico do sistema de pesquisas 
online Survey Monkey para o e-mail dos indivíduos aptos a votar. Este link direcionará 
o eleitor para um formulário específico da votação.  
 
3.5. O sistema de votação estará aberto das 06h00min às 23h45min do dia 
29/04/2021, e uma vez confirmado o voto não será possível modificá-lo 
posteriormente. 
 
3.6. Será válida somente uma votação por membro docente, técnico-administrativo e 
discente. 

 
 
 

Mossoró, 27 de Abril de 2021. 
 
 
 
 
 
 

        
Luzia Apollônia Mendes de Carvalho 

Presidente da Comissão eleitoral do PPGSS/UERN 2021 
 
 


