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DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

Edital nº 260/2022/DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA

Guarulhos, 13 de maio de 2022.

EDITAL Nº260/2022

 

CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES PARA O DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 2022

 

A Comissão Eleitoral do Departamento de História expede a presente instrução para disciplinar as Eleições 2022 para Coodernador e Vice-
Coodernador dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em História com atribuições administrativas do curso junto à Instituição, ao MEC e presidir
a Comissão de Curso para resolver questões discentes.

1. Das Vagas:

Coodernador do curso de  Licenciatura em História

Vice-Coordenador do curso de Licenciatura em História

Coordenador do curso de  Bacharelado em História

Vice-Coordenador do curso de  Bacharelado em História

01 vaga - docente

01 vaga  - docente

01 vaga- docente

01 vaga –docente

Mandato: 2 anos

 

2.Das Inscrições:

Os candidatos à eleição deverão formalizar pedido de inscrição a partir  de  06 a 07 de junho de 2022. mediante o preenchimento de requerimento
anexo a esta resolução que deverá ser enviado para o endereço eletrônico arauna.cintia@unifesp.br no horário das 10 às 18 horas.

Não serão efetuadas inscrições após o período acima estabelecido.

 

3. Das Eleições

A eleição por meio eletrônico  será realizada de 09 a  10 de junho de 2022, horário das 00h00 às 18h00.

A votação se fará por meio eletrônico (Candidatos, Branco ou Nulo) por link a ser encaminhado pela secretaria no endereço institucional do
departamento.

O voto será pessoal, intransferível e controlado por lista.

 

4. Do Voto

Votam apenas os docentes do Departamento de História da EFLCH.

 

5. Da apuração

A apuração dos votos será realizada no dia 13 de junho de 2022 pela secretaria da Comissão Eleitoral do Departamento de História e o resultado
proclamado no endereço institucional do departamento.

 

6- Das disposições finais

Encerrada a apuração e divulgado o resultado serão tomadas as providências referentes aos trâmites legais necessários às designações. A
homologação do resultado pelo Conselho do Departamento de História, pela  Câmara de Graduação e pela  Congregação, se fará  nas primeiras
sessões dessas instâncias realizadas após a apuração.

Questões pertinentes à eleição não abordadas nesse Edital ou no Regimento do Departamento de História (0105372) serão resolvidas
pelo Colegiado de História.
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Prof. Dirceu Marchini Neto (Presidente),

Profa. Fábia Barbosa Ribeiro (Docente),

Cíntia Silva de Araúna (TAE)

 Maurício de Sena Monteiro (Discente)

Comissão Eleitoral Departamento de História

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

 

Eu,__________________________________________________________, docente do quadro permanente da Unifesp, RG
no _____________________, funcional nº ________________, com exercício junto à Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas -
EFLCH/UNIFESP Campus Guarulhos solicito inscrição como candidato à
___________________________________________________________________________________________(Coodernador ou Vice-
Coodernador do Bacharelado/da Licenciatura) em História.

Nestes termos, peço deferimento.

Guarulhos, _____ de __________ de 2022.

                                                                                                                                                    Em
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