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EDITAL No 12/2018 –  
 

ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DOCENTES E DISCENTES DO COLEGIADO DO 
CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA – Retificado em 24 de agosto de 2018. 

 
 
A Comissão instituída pela Portaria UFERSA/PROGRAD N° 155/2018, de 13 

de agosto de 2018, no uso de suas atribuições legais, torna público para 
conhecimento dos interessados, o Processo de Eleição para Representantes 
Docentes e Discentes do Colegiado de Curso de Licenciatura em Matemática 
à distância da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, a realizar-se no dia 27 
de agosto de 2018, das 7h às 23h, no Moodle, em específico na Sala da 
Coordenação do curso. 

 
1. Da composição do Colegiado de Curso 
O Colegiado de Curso de Matemática será composto pelo Coordenador e 

Vice-Coordenador do curso, 01(um) representante docente e 01 (um) 
representante discente, eleitos pelos respectivos pares para a composição do 
colegiado.  

 
2. Dos Critérios para Candidatura 
 
2.1. Docente 
Poderá se candidatar ao Colegiado de Curso de Matemática qualquer 

docente efetivo da UFERSA que esteja ministrando aulas para o curso de 
Matemática.  

 
2.2. Discente 
Poderá se candidatar ao Colegiado de Curso de Matemática qualquer 

discente regularmente matriculado no curso de Matemática. 
  
3. Do Registro de Candidaturas 
Serão registradas chapas compostas pelos nomes dos candidatos a 

represente Docente e Discente que, para efeito de votação, serão identificados por 
números. 

 
4. Das Inscrições 
 
4.1 Docente 
 
As solicitações de inscrição dos candidatos poderão ser realizadas a partir 

das 0h do dia 20 de agosto até as 23h59m 22 de agosto de 2018, através de 
preenchimento do Anexo I “Eleição do Representante Docente do Colegiado de 
Curso de Matemática – Ficha de inscrição”, que deverá ser enviado para o e-mail 
editais.nead@ufersa.edu.br com o assunto “Edital 012/2018 – Representação 
Docente Matemática”. 
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4.2 Discente 
 
As solicitações de inscrição dos candidatos poderão ser realizadas a partir 

das 0h do dia 20 de agosto até as 23h59m 22 de agosto de 2018, através de 
preenchimento do Anexo II “Eleição do Representante Discente do Colegiado de 
Curso de Matemática – Ficha de inscrição”, que deverá ser enviado para o e-mail 
editais.nead@ufersa.edu.br com o assunto “Edital 012/2018 – Representação 
Discente Matemática”. O candidato deverá anexar o comprovante de matrícula. 

 
5. Homologação do Registro de Candidaturas 
As inscrições serão homologadas pela comissão, no dia 24 de agosto de 

2018, às 9h, e serão divulgadas por meio do e-mail institucional (interdocentes) e 
pelo SIGAA. 

 
6. Resultado da Eleição 
A apuração será realizada logo após o término da eleição no Moodle. O 

resultado será divulgado após a apuração por meio do e-mail institucional 
(interdocentes) e pelo SIGAA. 
                                                              

  
    Mossoró - RN, 17 de agosto de 2018. 

 
 
 

 
  Mariana de Brito Maia - Membro 

 

 

 
Antônio Gomes Nunes – Presidente 
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ANEXO I - Eleição dos Representantes Docentes do colegiado do Curso de 

Licenciatura em Matemática - EaD 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Eu,_________________________________________________________________, RG 

nº__________________________, CPF nº ______________________________, matrícula 

SIAPE nº ___________________________, professor (a) das seguintes 

disciplinas:_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, 

lotado (a) no Departamento de ___________________________________________, venho 

por meio desta, solicitar minha candidatura junto a Comissão, para eleição dos 

representantes Docentes do Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática à distância. 

 

Declaro estar ciente do Edital de Eleição que rege este processo, bem como, declaro estar de 

acordo com seu cumprimento. 

 

 

Mossoró/RN, _____ de agosto de 2018. 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Candidato(a) 
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ANEXO II - Eleição dos Representantes Discentes do colegiado do Curso de 

Licenciatura em Matemática - EaD 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Eu,_________________________________________________________________, RG 

nº__________________________, CPF nº ______________________________, matrícula 

nº ___________________________, Discente do curso de Licenciatura em Matemática à 

distância, venho por meio desta, solicitar minha candidatura junto à comissão, para eleição 

dos representantes Discentes do Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática à 

distância. 

Declaro estar ciente do Edital de Eleição que rege este processo, bem como, declaro estar de 

acordo com seu cumprimento. 

 

 

_____________/RN, _____ de Agosto de 2018. 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Candidato(a) 

 


