
  

 

 
 

EDITAL n. 3/2022 

ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DISCENTES  

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA RELIGIÃO DA PUC 

MINAS  

 

Convocamos os/as estudantes do Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião da PUC 

Minas - PPGCR para a eleição de representantes discentes junto ao PPGCR nas seguintes funções: 

1) representantes discentes para a Comissão de Bolsa; 2) representantes discentes para a Comissão 

de Autoavaliação.  

1. Sobre a representação discente junto à Comissão de Bolsa. São atribuições do titular e, na sua 

ausência, do suplente:  

1.1 Participar ativamente das reuniões da Comissão de Bolsa, representando os/as estudantes.  

1.2 Verificar e acompanhar o atendimento aos critérios estabelecidos em documentos sobre as 

Bolsas, próprios do PPGCR, da PROPPG PUC Minas e/ou das Agências de fomento, com isonomia 

e ética.  

2. Sobre a representação discente junto à Comissão de Autoavaliação. São atribuições do titular 

e, na sua ausência, do suplente:  

2.1 Participar ativamente das reuniões da Comissão de Autoavaliação, representando os/as 

estudantes, cuidando para que seja perseguida a meta de qualidade dos cursos do PPGCR PUC 

Minas, com participação efetiva de estudantes e egressos/as no processo avaliativo. 

2.2 Acompanhar o cumprimento pelo PPGCR PUC Minas das orientações de avaliação da CAPES 

e de instâncias da PUC Minas. 

3. Critérios: Poderão votar e ser votados as/os discentes regularmente matriculadas (os) no 

PPGCR, portanto, que não estejam com sua matrícula trancada ou suspensa.  

3.1. Para a representação na Comissão de Bolsa poderão se inscrever estudantes bolsistas com pelo 

menos um ano de vínculo com o PPGCR.    

4. Inscrição e prazo: Os/as discentes interessados/as deverão inscrever seus nomes (titular e 

suplente) para as Atividades de representação através de e-mail à secretaria. E devem estar 

explícitas as candidaturas de cada dupla (titular e suplente) para a função de representação 

pretendida. 

4.1 Não poderá haver um mesmo representante e/ou suplente para mais de uma Atividade de 

representação.   

4.2 As inscrições serão realizadas até o dia 04 de julho de 2022, às 14h, contendo: 

- Nome completo e matrícula (código do aluno) do titular e vice para a representação pretendida: 

1) representante discente para a Comissão de bolsa e suplente;  

2) representante discente para a Comissão de Autoavaliação e suplente.  



  

 

 
 

4.3 A identificação das candidaturas, por Atividade de representação, será realizada pela ordem das 

inscrições, e receberá um número, que constará no formulário de votação no “Google Formulário”.  

4.4 Todos/as os/as discentes regularmente matriculados do PPGCR poderão votar e sua condição de 

matrícula será verificada na hora da eleição pela secretaria.  

5. Comissão eleitoral: A Comissão Eleitoral será definida na hora da Assembleia e contará a 

participação de dois/duas estudantes que não estejam inscritos para as Atividades de representação e 

um professor do PPGCR presente.  

5.1 Para garantir a lisura e acompanhamento do procedimento, a Assembleia se constituirá por 

discentes aptos a votar, conferidos pela Secretária, e contará com a observação de membro do 

Colegiado, o Prof. Paulo Agostinho N. Baptista, e da Secretaria do PPGCR, a senhora Dênia 

Ferreira Campolina Correa.  

6. Votação e eleição: A votação ocorrerá no dia 04 de julho de 2022, em Assembleia Discente, que 

se iniciará às 17h, através da Plataforma Teams, com link da equipe enviado aos discentes, e será 

realizada pelo Google Formulário, que terá seu link enviado no momento definido pela Assembleia 

de “Iniciar Processo de Votação” e será encerrado após a identificação e conferência pela Comissão 

Eleitoral do número de votantes e do número de presentes aptos a votar na Assembleia, sendo 

proclamado o resultado.  

6.1 A votação será realizada exclusivamente por via eletrônica, nesse link de votação do Google 

Formulário, disponibilizado na hora da eleição.  

6.2 Haverá votação por Atividade de representação. Não havendo Atividade(s) que tenha(m) 

recebido inscrições, haverá novo Edital para preenchê-la(s) com novos prazos, a critério e definição 

do Colegiado.  

6.3 Havendo empate entre candidaturas haverá o sorteio, utilizando-se do número de Identificação 

das candidaturas, em recipiente transparente, sorteado online por membro da Comissão Eleitoral. 

7. Mandato: Os mandatos dos representantes discentes eleitos terão início no dia 05 de julho de 

2022 e durarão até o dia 27 de junho de 2023.  

7.1 No caso de trancamento de matrícula ou desligamento dos titulares, os substitutos terminarão os 

mandatos. 

7.2 No caso de vacância da representação e do suplente, o Colegiado do PPGCR promoverá a 

convocação de ofício pro tempore, ou até o restante do mandato, indicando estudantes para as 

representações.  

8. Não havendo candidaturas para as duas ou para uma das representações, o Colegiado designará 

essas representações.  

9. Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado.  

 

Registre-se. Cumpra-se. 



  

 

 
 

 

Belo Horizonte, 27 de junho de 2022. 

Victor Almeida Gama 

Ex-representante estudantil junto ao Colegiado 

 

 

Paulo Agostinho N. Baptista 

Observador - Membro do Colegiado e da Comissão eleitoral 


