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ELEIÇÃO PARA REPRESENTANTES DISCENTES JUNTO À COMISSÃO DE PÓS-

GRADUAÇÃO 

Regulamentação: Regulamento do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Tecnologia; e Instrução 

Interna CPG/FT Nº 01/2021: Composição e Processo Eleitoral da Comissão de Pós-graduação da 

Faculdade de Tecnologia – CPG/FT 

 

Estarão abertas, de 19 a 20 de maio de 2021, das 08h00 às 16h, via formulário 

online, as inscrições para a eleição de 1 (um) representante discente titular e 1 (um) 

representante discente suplente junto à Comissão de Pós-graduação da Faculdade de 

Tecnologia, para o mandato de 01 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022. 

Somente serão aceitas as inscrições preenchidas a partir de usuário logado no 

Google Forms com e-mail (usuário) e senha da conta Institucional (@unicamp). 

Poderão se candidatar à representação discente os alunos regularmente 

matriculados no Programa de Pós-graduação da Faculdade de Tecnologia. Os candidatos 

eleitos que se desligarem do curso antes do término do mandato serão 

automaticamente desvinculados da Comissão, podendo ser convocada nova eleição. 

A definição dos representantes discentes, titular e suplente, será segundo a 

ordem decrescente do número de votos obtidos. Em caso de empate na eleição de 

representante discente prevalecerá por ordem: a) Nível de curso: Doutorado; b) Maior 

idade cronológica. 

A consulta será realizada do dia 21/05/2021 (a partir das 08h30) até o dia 

24/05/2021 (às 16h30), online, pelo link a ser enviado por e-mail na abertura da votação. 

Estarão aptos a votar para membros discentes junto à Comissão de Pós-

graduação os alunos regularmente matriculados no PPG em Tecnologia. 

A apuração será no dia 24/05/2021, a partir das 17h. 

 

Limeira, 29 de abril de 2021. 
Comissão Eleitoral da Pós-graduação da FT/Unicamp. 

mailto:posgrad@ft.unicamp.br
https://www.ft.unicamp.br/

