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R E S O L U Ç Ã O  Nº. 091/2019-PCM 
 

Aprova normas para eleição para 
Coordenador e Coordenador Adjunto, 
Conselho Acadêmico e Representantes 
Discentes (Mestrado e Doutorado) do 
Programa de Pós-Graduação em Educação 
para a Ciência e a Matemática (PCM). 
 
 

 Considerando o Art. 6º da R E S O L U Ç Ã O  Nº  013/2018-CEP que aprova o Regulamento 
dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu da Universidade Estadual de Maringá; 
 
 considerando o Regulamento Geral do Programa de Pós-Graduação em Educação para a 
Ciência e a Matemática; 
 

 considerando as deliberações do Conselho Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em 
Educação para a Ciência e a Matemática em reunião convocada pelo Edital de Reunião nº 002/2019-
PCM, ocorrida no dia 23/04/2019; 
 
 
 

 O CONSELHO ACADÊMICO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PARA A 
CIÊNCIA E A MATEMÁTICA APROVOU, E EU, PROF. DR. MARCOS CESAR DANHONI NEVES, 
COORDENADOR, SANCIONO A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 
 
 
 

 Art. 1º - Aprovar as normas para eleição para Coordenador, Coordenador Adjunto, Conselho  
Acadêmico e Representantes Discentes (Mestrado e Doutorado) do Programa de Pós-Graduação em 
Educação para a Ciência e a Matemática (PCM).  

 
 Art. 2º - As eleições para Coordenador, Coordenador Adjunto, Conselho Acadêmico e 
Representantes Discentes, devem ser convocadas, por edital, pelo coordenador do Programa e 
realizada até 30 dias antes do término do mandato de seus membros em exercício. 

 

 Art. 3º - Para concorrer às vagas de Coordenador e Coordenador Adjunto do PCM, os 
interessados deverão se inscrever por chapa junto ao Protocolo-Geral da UEM, em data estabelecida 
pelo edital de convocação para as eleições. 
 

§1º - É vedada a inscrição de candidatos em mais de uma chapa. 
§2º - Só poderão se candidatar os professores pertencentes ao quadro permanente do PCM e efetivo 

da Universidade Estadual de Maringá. 
§3º - Estarão aptos a votar os professores pertencentes ao corpo docente do Programa e os 

representantes discentes (Mestrado e Doutorado). 
§4º - O voto será apenas presencial, por meio de cédula. 
 
 Art. 4 - Os recursos contra as decisões da eleição deverão ser interpostos na secretaria do 
Programa, durante o dia útil imediatamente posterior ao da apuração, devendo o Conselho 
Acadêmico do Programa emitir decisão até 72 horas após o encerramento do prazo para interposição 
de recurso. 
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 Art. 5º - A eleição dos membros docentes do Conselho Acadêmico do PCM deverá ser 
realizada em reunião específica para este fim. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os representantes docentes do Conselho Acadêmico deverão ser escolhidos e 
eleitos dentre os membros do corpo docente permanente do Programa e 
efetivo da Universidade Estadual de Maringá, respeitada a representatividade 
por área. 

 
 
 Art. 6º - A eleição para os representantes discentes dos cursos de Mestrado e de Doutorado 
deverá ser convocada, pelo coordenador, por edital. 
 

§1º - O mandato para representante discente deverá ser de um ano, sendo permitida uma 
recondução. 

§2º - A eleição dos representantes discentes e seus suplentes de Mestrado e Doutorado deverão 
ocorrer por inscrição via Protocolo Geral da Universidade com a proposição de nomes com 
seus respectivos suplentes de forma diferenciada (para Mestrado e Doutorado), em data 
estipulada por edital. 

§3º - Os aptos a votar nos representantes discentes são os alunos regulares do Programa 
regularmente matriculados em cada curso (Mestrado e Doutorado). 

§4º - O voto será apenas presencial, por meio de cédula. 
 
 
 Art. 7º –  Esta Resolução entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

 
 
DÊ-SE CIÊNCIA. 
CUMPRA-SE.   
 
 

 Maringá, 23 de Abril de 2019. 

 

Prof. Dr. Marcos Cesar Danhoni Neves 
COORDENADOR DO PCM 


