
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
CAMPUS GUARULHOS

ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES PARA CHEFIA DO

DEPARTAMENTO DE   LETRAS - 2023  

A Comissão eleitoral do Departamento de Letras expede o presente edital para disciplinar, de

acordo com os artigos 18 e 19 do seu regimento, a eleição para a chefia do Departamento de

Letras cujo mandato terá início em 05 maio de 2023. 

1. Das vagas

Chefe do Departamento de Letras 01 vaga - docente Mandato de 03 anos

Vice-Chefe do Departamento de Letras 01 vaga - docente Mandato de 03 anos

2. Das Inscrições e candidaturas

Os  candidatos  à  eleição  deverão  formalizar  pedido  de  inscrição  de  chapa  composta  por

candidatos a chefe e a vice-chefe do departamento de 27 de fevereiro de 2023 a 10 de março

de 2023, até às 23h59 do último dia de inscrição, mediante o preenchimento de requerimento

anexo  a  este  edital,  que  deverá  ser  enviado  via  e-mail  (rafael.ozeki@unifesp.br ;

irfarias@unifesp.br ;  hollosi@unifesp.br ) ou  entregue  ao secretário do  Departamento  de

Letras,  sr.  Rafael  Ozeki, no  horário  de  funcionamento  da  Secretaria  de  Atendimento  ao

Docente, até dia 10 de março de 2023. Não serão efetuadas inscrições após o período acima

estabelecido. As candidaturas serão divulgadas via correio eletrônico e na página da Escola de

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp, no dia 13 de março de 2023.

3. Da consulta prévia ao Departamento

A eleição será precedida por consulta, conforme o artigo 18 do regimento do Departamento

de Letras, tendo direito a voto, na consulta, todo o corpo docente, corpo discente e técnicos

administrativos lotados no Departamento de Letras.

A consulta será realizada entre os dias 27 de março a 16 de abril de 2023, até às 23h59 do

último dia de votação. A a consulta prévia se fará por consulta digital via formulário Google,

a partir de e-mail institucional e com o número de registro funcional (para docentes e técnicos
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administrativos lotados no Departamento de Letras) ou registro de matrícula (para o corpo

discente).

4. Da apuração da consulta prévia

A  apuração  dos  votos  ocorrerá  no  dia  17  de  abril  de  2023 pela  comissão  eleitoral  do

Departamento de Letras. Os votos dos docentes, discentes e técnicos administrativos serão

computados na proporção 70/15/15, respectivamente, de acordo com o parágrafo 2 do artigo

18 do Regimento do Departamento.

5. Da eleição

A eleição para a chefia do Departamento de Letras ocorrerá, após a divulgação do resultado

da consulta prévia, pelos aos conselheiros em reunião ordinária do Conselho do Departamento

de Letras em 26 de Abril de 2023. Na eleição, apenas os conselheiros têm direito a voto. Esta

votação será realizada online, por meio da ferramenta de enquetes disponível na plataforma

Google Meet, e o voto será secreto, pessoal e intransferível, controlado por lista de presença.

6. Da apuração da eleição

A apuração dos votos será realizada logo após a eleição, no dia  26 de Abril de 2023,  pela

comissão  eleitoral, durante  a  reunião  ordinária  do  Conselho  do  Departamento  de  Letras.

Encerrado o escrutínio, será feita a proclamação do resultado da votação.

7. Das disposições finais

Encerrada a apuração e divulgado o resultado, serão tomadas as providências referentes aos

trâmites legais necessários às designações da chefia pela Congregação da Escola de Filosofia,

Letras e Ciências Humanas. Questões pertinentes à eleição não abordadas neste Edital ou no

Regimento do Departamento de Letras  serão resolvidas pela Comissão Eleitoral.
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Profa. Dra. Iara Rosa Farias
Prof. Dr. Marcio Hollosi 

Técnico administrativo: Rafael Kenji Ozeki
Representante Discente: Ana Carolina Coelho Rufini

Comissão Eleitoral – Departamento de Letras
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REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO – DEPARTAMENTO DE LETRAS 2020

Eu,_______________________________________________________________________,

docente do quadro permanente  da Unifesp,  RG no _____________________, funcional  nº

________________, com exercício junto à Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas –

Unifesp  Guarulhos  solicito  inscrição  como  candidato  à  eleição  para  CHEFE  DE

DEPARTAMENTO do Departamento de Letras.

Eu,_______________________________________________________________________,

docente do quadro permanente  da Unifesp,  RG no _____________________, funcional  nº

________________, com exercício junto à Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas –

Unifesp  Guarulhos  solicito  inscrição  como  candidato  à  eleição  para  VICE-CHEFE  DE

DEPARTAMENTO do Departamento de Letras.

Nestes termos, pede deferimento.

Guarulhos, ______________ de 2023.

____________________________________ 

____________________________________ 

Assinatura dos requerentes.

Campus Guarulhos: Estrada do Caminho Velho, 333 - Guarulhos - SP - CEP: 07190-000
Tel. 3385.4100 voip 6062 - h p://www.unifesp.br/campus/gua


