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Programa de Pós-graduação em Direito 

 

EDITAL DE ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DISCENTE JUNTO AO 

COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 

A representação discente atual, na pessoa do representante Ícaro Moreira Ursine, 

convoca os alunos do Programa de Pós-graduação em Direito - PPGD para a eleição do 

representante discente junto ao Colegiado, nos termos seguintes: 

 

1. Os discentes interessados deverão inscrever chapa da qual constem um membro 

titular e um substituto (vice).  

1.1. O candidato a representante deverá indicar, previamente, dois alunos para a 

composição do Comitê de Bolsas, que, apenas para a função no Comitê, não 

poderão ser beneficiários de bolsa, conforme deliberação atual.  

2. São atribuições do titular da representação discente, e na sua falta, do representante 

substituto (vice). 

2.1. Participar, com direito a voz e voto, das reuniões do Colegiado do PPGD; 

2.2. Facilitar o contato entre alunos e a coordenação do PPGD; 

2.3. Auxiliar o Colegiado, quando solicitada (o), em tarefas ligadas à administração 

do Programa; 

2.4. Convocar, oportunamente, eleição para representação discente.  

3. Poderão votar e serem votados as/os discentes regularmente matriculadas (os) no 

PPGD, que não estejam com sua matrícula trancada ou suspensa.  

4. As inscrições devem ser realizadas junto à Secretaria do PPGD do dia 09/10/2017 às 

09:00 horas até o dia 13/10/2017 às 17:00 horas. A apresentação da candidatura, por 

escrito, deve constar: Nome completo e matrícula (código do aluno) dos membros 

da chapa, com a indicação da função (membro titular e membro substituto) e 

assinaturas.  

4.1. Previamente, a chapa deverá indicar dois discentes para a composição do 

Comitê de Bolsas, que não sejam beneficiários de bolsa. 



5. A identificação das chapas se dará por ordem de apresentação das candidaturas, a 

qual será informada pela Secretaria do Programa através do ‘Protocolo de 

Recebimento da Candidatura” 

6. A votação ocorrerá nos dias 16/10/2017 às 09:00 horas até o dia 20/10/2017 às 

17:00 horas.   

7. Os votos serão recolhidos na Secretaria do Programa, em cédula própria, mediante 

apresentação de documento oficial com foto e assinatura de folha de 

comparecimento.  

8. Todos os dissentes regularmente matriculados do PPGD estão convocados para esse 

escrutino.  

9. A junta eleitoral, composta pelo aluno Ícaro Moreira Ursine, a aluna Luana Mathias 

Souto, pelos funcionários do Programa Fernando Pereira Gomes e Barbara 

Mussolini, apurará os votos e será eleita a chapa que mais receber votos. 

10. O mandato do representante discente e do representante substituto terá início no dia 

20 de outubro de 2017 e durará até o dia 20 de outubro de 2018.  

11. No caso de trancamento de matrícula ou desligamento do titular o substituto 

terminará o seu mandato.  

12. No caso de vacância da representação discente, o Colegiado do PPGD promoverá, 

de ofício ou a requerimento, nova eleição, indicando dois alunos e dois funcionários 

para a junta eleitoral.  

13. Os casos omissos serão decididos pela junta eleitoral. 

 

Registra-se cumpra-se 

Belo Horizonte, 06 de setembro de 2017. 

 

 

Ícaro Moreira Ursine 

Representante discente junto ao Programa de Pós-graduação em Direito 


