
RETITICAÇÃO DO REGIMENTO GERAL DO XXVI CONGRESSO 

NACIONAL DE PÓS-GRADUANDOS 

 

A Direção Executiva da Associação Nacional de Pós-Graduandos, no uso de suas atribuições como 

Comissão de Organização do XXVI CNPG, nos termos estabelecidos do próprio regimento, torna pública 

a seguinte retificação do regimento supracitado, cuja alteração está a seguir elencada: 

 

 Na seção III, do processo eleitoral, art 10, §1º 

 ONDE SE LÊ: 

O prazo final para o processo eleitoral das delegadas e delegados será até 25 de maio de 2018. O seu 

resultado deverá ser registrado em Ata Padrão, fornecida pela Comissão de Credenciamento e 

disponibilizadas no sitio oficial da ANPG, e remetida eletronicamente para o formulário eletrônico de 

credenciamento até o dia 28 de maio de 2018, através do domínio www.congressoanpg.com.br, 

acompanhada da ata de eleição, lista de votação e dos comprovantes de matrículas das delegadas e 

delegados eleitos, suplentes e/ou observadores. Em caso de divergência dos dados de pós-graduandos 

matriculados na base de Dados GeoCapes haverá a possibilidade de envio da declaração oficial da 

Instituição com o número de alunos matriculados em curso de pós-graduação.  

LEIA-SE 

O prazo final para o processo eleitoral das delegadas e delegados será até 06 de junho de 2018. O seu 

resultado deverá ser registrado em Ata Padrão, fornecida pela Comissão de Credenciamento e 

disponibilizadas no sitio oficial da ANPG, e remetida eletronicamente para o formulário eletrônico de 

credenciamento até o dia 06 de junho de 2018, através do domínio www.congressoanpg.com.br, 

acompanhada da ata de eleição, lista de votação e dos comprovantes de matrículas das delegadas e 

delegados eleitos, suplentes e/ou observadores. Em caso de divergência dos dados de pós-graduandos 

matriculados na base de Dados GeoCapes haverá a possibilidade de envio da declaração oficial da 

Instituição com o número de alunos matriculados em curso de pós-graduação. 

 

Capítulo III, das disposições gerais, art 20 

ONDE SE LÊ: 

O Pré-credenciamento das delegadas, delegados e suplentes ocorrerão no dia 30 de maio de 2018 na sede 

jurídica da ANPG. E até o dia 31 de maio de 2018 todos os processos eleitorais validados pela Comissão 

de Credenciamento serão listados e publicizados no sítio oficial da ANPG na internet, bem como os 

processos invalidados acompanhados de justificação sobre os motivos da invalidação por parte da Comissão 

de Credenciamento. 

 



LEIA-SE 

O Pré-credenciamento das delegadas, delegados e suplentes ocorrerão no dia 07 de junho de 2018 na sede 

jurídica da ANPG. E no dia 07 de junho de 2018 todos os processos eleitorais validados pela Comissão de 

Credenciamento serão listados e publicizados no sítio oficial da ANPG na internet, bem como os processos 

invalidados acompanhados de justificação sobre os motivos da invalidação por parte da Comissão de 

Credenciamento. 

 

São Paulo, 28 de maio de 2018 

 

Diretoria Executiva 

Associação Nacional de Pós-Graduandos 

 

Novo Calendário do Processo Eleitoral e XXVI CNPG 

15.03.18 - Início do cadastramento de APGs, Federações, Associações e Comissões Pró- APG e 

de seus processos eleitorais 

09.04.18 - Último dia para cadastramento de APGs, Federações, Associações e Comissões Pró-

APG e de seus processos eleitorais 

10.04.18 - Início do Cadastramento de C10 e de seus processos eleitorais 

29.04.18  - Último dia para cadastramento de C10 e de seus processos eleitorais 

06.06.18  - Prazo final para eleições de delegados e delegadas 

06.06.18  - Último dia para envio do resultado das eleições documento dos delegados e delegadas 

eleitas 

07.06.18  - Pré-credenciamento dos delegados e delegadas e suplentes 

07.06.18  - Publicização da lista de delegados, delegadas e suplentes para o XXVI CNPG 

29, 30 de junho a 1 de julho de 2018 – XXVI Congresso Nacional de Pós-Graduandos 

 

 


