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EDITAL 004/2021/PPGAU, DE 02 DE JULHO 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 Delegado do Programa. 

 

Art. 1º Ficam convocados os representantes discentes titulares do Colegiado Pleno 

do Programa de Pós-Graduação em Administração Universitária – PPGAU – para, no dia 23 de 

julho de 2021, às 14 horas, elegerem 01 (um) representante discente e seu respectivo suplente 

que atuarão no Colegiado Delegado do Programa por um mandato de 01 (um) ano, a partir de 27 

de julho de 2021. 

Parágrafo único. O pleito eleitoral se dará por meio de reunião virtual 

(https://conferenciaweb.rnp.br/spaces/ppgau-ufsc).  

 

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 

12 e 13 de julho 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 14 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 Este edital entra em vigor a partir da sua publicação.  

 

 

 

 

 

Leonardo Flach, Dr. 

Coordenador do PPGAU 
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