
 
EDITAL PARA ELEIÇÃO DE DELEGADOS DA ASSOCIAÇÃO DE PÓS-

GRADUANDOS (APG) DA UNESP, CAMPUS DE RIO CLARO PARA O XXIVCNPG. 
 
1. Sobre a Candidatura:  

 

a. Os alunos matriculados dos Programas de Pós-graduação (PPG) do campus de Rio 
Claro que se interessar em ser delegado (a) representando a APG/RC para o XXIV 
CNPG, deverão manifesta-se até o dia 09 de abril através do email da APG/UNESP / 
Rio Claro – apgunesprc@gmail.com. 

b. A lista completa com os nomes dos candidatos será divulgada pela Diretoria da APG 
na Assembleia do dia 10 de abril de 2014, as 13 horas e estes deverão manifestar 
publicamente suas intenções.  

c. Nesta oportunidade, as inscrições serão registradas no livro de eleições, como 
previsto no Estatuto da APG.  

 
2. Sobre o processo de votação:  

a. É reservada 5 (cinco) vagas para delegados, responsáveis por representar a 
APG/RC no XXIV CNPG.  

b. Os cinco candidatos mais votados serão eleitos delegados. Do quinto ao décimo 
mais votado serão indicados, respectivamente, como suplentes.  

c. A votação será realizada publicamente, durante a Assembleia do dia 10/04/2014.  

d. Para votar, o pós-graduando deverá apresentar documento de identificação com foto 
ou carteira estudantil da UNESP e assinar a lista de presença.  

e. Os votos serão considerados válidos ou nulos de acordo com os termos do Estatuto 
da APG.  

f. A participação regularmente das reuniões da APG, será o critério de desempate. 

 
3. Sobre o processo de apuração dos votos:  

a. Serão realizados na mesma Assembleia da eleição.  

b. Os candidatos eleitos terão seus nomes divulgados logo após o processo de eleição.  

 
4. Sobre as responsabilidades dos delegados:  

a. Os eleitos necessitarão estar presentes durante toda a assembleia.  

b. Os delegados deverão das próximas reuniões da APG para discutir e elaborar 
demandas a ser apresentadas no XXIV CNPG.  

 
Comissão eleitoral:  
Tatiane C. F. Basconi, PPG em Educação.  
Maria Tereza Zampieri, PPG em Educação Matemática. 


