
 
EDITAL 09/2020/PPGZOO 

 
PROCESSO ELEITORAL PARA REPRESENTANTE DISCENTES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ZOOTECNIA DO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO OESTE – UDESC OESTE 
 

O Coordenador do curso de Pós-graduação em Zootecnia do Centro de Educação Superior do Oeste 
– UDESC Oeste da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, no uso de suas atribuições, 
considerando a decisão do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia,  
 
RESOLVE, 

 
Convocar os discentes, mestrandos do PPGZOO para a eleição de representante titular e suplente, 

para representação junto ao Colegiado do PPGZOO, com mandato de um ano, permitida uma recondução. 
 

1. DAS INSCRIÇÕES 
1.1. Período de inscrição: de 11 a 18 de novembro de 2020; 
1.2. Para inscrição deve ser formada uma chapa com titular e suplente. 
1.3. Deverão ser realizadas por e-mail (secepg.ceo@udesc.br), enviados até a data limite de 18 novembro, 

às 17h00min, com o Anexo I assinado por ambos os candidatos à titular e suplente; 
1.4. Enviar no mesmo e-mail o Anexo I, o comprovante de matrícula do titular e do suplente, expedido 

pela Secretaria Acadêmica. 
1.5. Até as 18h00min do dia 18/11/2020, todas as chapas inscritas deverão receber e-mail de confirmação 

de recebimento da inscrição.   
2. DA VOTAÇÃO E APURAÇÃO 
2.1 A votação será realizada por meio de votação eletrônica online, com comunicações eletrônicas utilizando 

exclusivamente o e-mail institucional (udesc.br - edu.udesc.br) dos eleitores. A votação ocorrerá em data 
e horário definido posteriormente pela comissão eleitoral. A apuração será realizada imediatamente 
após o encerramento da votação, pela Comissão Eleitoral. Será considerada eleita a chapa que obtiver o 
maior número de votos válidos. 

2.2 Terão direito a votos alunos regulares do curso de Mestrado em Zootecnia. 
2.3 Os eleitores aptos receberão através de correspondência eletrônica direcionada exclusivamente para o 

seu e-mail institucional (udesc.br - edu.udesc.br) as orientações para votação.  
2.4 O mandato será de 1 (um) ano a partir da data de homologação pelo Colegiado do PPGZOO. 
3. DA COMISSÃO ELEITORAL 

A comissão eleitoral será composta pelos seguintes membros: Prof. Diovani Paiano (presidente), 
Fernanda Rigon, Patrícia B. Alves, Afonso Baldo.  

Compete à Comissão Eleitoral: homologar as candidaturas, operacionalizar a eleição on line, 
confeccionar atas de homologação das candidaturas, atas de votação, ata de escrutínio, e de proclamação 
dos resultados e, encaminhar todos os documentos e atas da eleição à Coordenação do PPGZOO no prazo 
de até 3 (três) dias úteis posterior à eleição. 
 

Chapecó, 10 de novembro de 2020. 
Diovani Paiano 

Coordenador PPGZOO 
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ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃOPARA REPRESENTANTE DISCENTE 
 

Por meio deste, solicitamos nossa inscrição no Edital 09/2020 para representante DISCENTE no 
Mestrado em Zootecnia, sendo a CHAPA formada por: 
 

1. Nome: _______________(titular) Assinatura: 
2. Nome: _______________(suplente) Assinatura:  

 
 
Chapecó, __ de novembro de 2020. 
 
 
 
 

 
 


