
 

  

                                                     APG-FIOCRUZ-RJ                        ____________ 

ASSEMBLEIA GERAL 

Edital de Convocação de Eleição para Diretoria da APG Fiocruz-RJ 
Data de Publicação: 24/03/2018 

 

Inscrição de candidatura: 24 de março a 09 de abril de 2018 

Assembleia de Eleição: 16 de abril de 2018 

 

Considerando o Estatuto da APG Fiocruz-RJ, a Associação de Pós Graduandos da Fiocruz-RJ, 
resolve: 

Artigo 1º - A Comissão Eleitoral para organizar o processo de eleição para Coordenadoria da               
APG Fiocruz-RJ será composta pelos estudantes: 

Nome Curso Programa Matrícula 
Ana Carolina Proença da Fonseca Doutorado PGBCM/IOC 15.04.18.008 
Diogo Gama Caetano Doutorado PGBP/IOC 16.06.38.091 
Roberto Rodrigues Ferreira Doutorado PGBCM /IOC 15.02.18.006 
 

Artigo 2º - A candidatura será feita por chapas, composta por membros para os seguintes               
cargos: 

a) 2 Coordenadores Gerais; 
b) 1 Vice-coordenador Geral; 
c) 2 Coordenadores de Finanças; 
d) 2 Coordenadores de Articulação Política;  
e) 2 Coordenadores de Ensino; 
f) 2 Coordenadores de Comunicação. 

 

Artigo 3º - A Comissão Eleitoral aceitará candidaturas de chapas no período entre             
24/03/2018 e 09/04/2018, através do endereço eletrônico coe.apg.fiocruz@gmail.com. 

Parágrafo único – Todos os membros das chapas candidatas deverão ser           
Pós-graduandos regularmente matriculados em Programas de Pós-Graduação da Fundação         



Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro. A inscrição deverá ser acompanhada de comprovante de              
matrícula. 

Artigo 4º - Cada chapa candidata será responsável pela sua divulgação. 

Artigo 5º - A votação será realizada por meio de delegados eleitos nos programas de               
pós-graduação. Cada programa terá direito a um número de delegados, de acordo com o              
número de pós-graduandos matriculados, conforme proporção a seguir: 

a) Strictu sensu: 02 (dois) delegados para os primeiros 100 (cem) pós-graduandos ou            
fração, sendo acrescido 01 (um) delegado para cada porção posterior de 50            
(cinquenta) pós-graduandos, ou fração somando no máximo 05 (cinco) delegados por           
programa de pós-graduação; 

b) Lato sensu: 01 (um) delegado para os primeiros 500 (quinhentos) pós-graduandos,           

sendo acrescido 01 (um) delegado para cada porção posterior de 500 (quinhentos)            

pós-graduandos, somando no máximo 03 (três) delegados por programa de          

pós-graduação. 

Artigo 6º - A chapa vencedora será aquela que obtiver o maior número de votos,               
considerando o mesmo peso de voto para cada delegado. 

Artigo 7º - O voto será realizado através de cédulas secretas, apuradas durante a Assembléia               
Geral a ser realizada em 16/04/2018. 

Artigo 8º - A chapa vencedora será empossada em sessão plenária especial e terá mandato               
de 01 (um) ano, com direito a reeleição. 

Artigo 9º - Cabe à comissão eleitoral julgar os recursos a ela apresentados bem como os                
casos omissos a este edital. 

 

 

Comissão Eleitoral 2018 da Associação de Pós Graduandos da Fiocruz-RJ 

 


