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EDITAL Nº 03/2010 
 
 
 

Eleição para Coordenador e Vice-Coordenador do PPGEE - Biênio 
2011/2013 

 
 
 
 

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE) da Universidade 
Federal do Paraná, no uso de suas atribuições e, considerando o Artigo 10º da Resolução 65/09 do 
Conselho de Ensino e Pesquisa da UFPR, convoca eleição para Coordenador e Vice-Coordenador do 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, que atenda aos dispositivos abaixo relacionados: 
 
   1. A eleição será realizada na data de 14 de dezembro de 2010, das 09h00 às 16h00, em urna 
colocada na Secretaria do PPGEE, situada no prédio do Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR. 
   2. As inscrições das chapas, constando os nomes do candidato a Coordenador e do candidato a Vice 
Coordenador, deverão ser encaminhadas até as 17h00 do dia 08 de dezembro de 2010, na Secretaria 
do PPGEE. 
   3. Somente poderão ser candidatos os docentes credenciados no PPGEE que trabalhem em regime de 
dedicação exclusiva ou tempo integral na Universidade Federal do Paraná. 
   4. Terão direito ao voto professores credenciados, a secretária e os alunos regularmente matriculados 
no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná. 
   5. Professores e secretária formarão um conjunto com proporção de 2/3 (dois terços) dos votos 
potenciais e os alunos constituirão um conjunto com proporção de 1/3 (um terço) dos votos potenciais. 
   6. A eleição será realizada em um único escrutínio, independendo o resultado do número de votantes. 
No caso de existir a inscrição de apenas uma chapa para concorrer à eleição, seus componentes serão 
eleitos por aclamação. 
 
Curitiba, 01 de dezembro de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Evelio Martín García Fernández 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 
Universidade Federal do Paraná 


