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EDITAL 002/2021/PPGAU, DE 25 DE JUNHO DE 2021.  

 

 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração Universitária 

do Centro Socioeconômico, no uso de suas atribuições, de acordo com o disposto no art. 158 do 

Regimento da UFSC, torna público o Edital que convoca eleições para representação discente 

junto ao Colegiado Pleno do Programa. 

 

Art. 1º Ficam convocados os discentes regulares do Programa de Pós-Graduação 

em Administração Universitária – PPGAU – para, no dia 09 de julho de 2021, das 09 às 17 

horas, elegerem 04 (quatro) representantes discentes e seus respectivos suplentes que atuarão no 

Colegiado Pleno do Programa por um mandato de 01 (um) ano, a partir de 16 de julho de 2021. 

Parágrafo único. O pleito eleitoral se dará por meio do sistema eletrônico de 

votação “e-Democracia” (e.democracia.ufsc.br) que deverá ser acessado pelos votantes por meio 

do link que receberão por um e-mail automático do sistema, no dia da votação, no endereço de e-

mail cadastrado junto ao Programa. 

 

Art. 2º A Comissão Eleitoral responsável pelo pleito foi designada pela Portaria 

Nº 011/2021/PPGAU. 

  

Art. 3º Os candidatos à representação discente poderão inscrever-se no período de 

25 a 30 de junho de 2021, encaminhando o requerimento de inscrição de chapa disponível no site 

do PPGAU, assinado digitalmente, para o e-mail ppgau@contato.ufsc.br. 

 

Art. 4º As inscrições homologadas pela Comissão Eleitoral serão publicadas até às 

17 horas do dia 02 de julho de 2021, no site https://ppgau.ufsc.br/. 

 

Art. 5º No Processo Digital do processo eleitoral deverá constar, anexados pela 

Secretaria do Programa, todos os documentos pertinentes à eleição e, os recursos, se houverem, 

deverão tramitar apensados. 

 

Art. 6º Revogar o Edital 001/2021/PPGAU de 18/06/2021.  

 

Art. 7º Este edital entra em vigor a partir da sua publicação no Boletim Oficial da 

Universidade Federal de Santa Catarina.  

 

 

 

Leonardo Flach, Dr. 

Coordenador do PPGAU 
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