
 

 

 

ELEIÇÃO PARA COORDENAÇÃO ESTADUAL, VICE-COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE E BIOTECNOLOGIA DA AMAZÔNIA LEGAL – 

REDE BIONORTE EM MATO GROSSO (GESTÃO 2018/2020) 

Portaria nº. 2841 / 2018 – UNEMAT 

 

 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 02 AO EDITAL Nº. 01/2018 – PPG-BIONORTE/MT 

 

A COMISSÃO ELEITORAL nomeada pela Portaria nº. 2841 / 2018 - Reitoria, para realizar a Eleição de 

Coordenação Estadual, Vice-Coordenação para as Comissões do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e 

Biotecnologia da Amazônia Legal – REDE BIONORTE em Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e de 

acordo com as normas que regem a matéria, torna pública a RETIFICAÇÃO DO COLÉGIO ELEITORAL e RE-

RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA ELEITORAL, para maior tempo de publicidade a pedido dos integrantes da 

Rede, conforme segue:  

 

Onde se lê:  

 

6.2 O Colégio Eleitoral para a eleição da Coordenação Estadual e Vice-Coordenação será formado pela totalidade dos 

docentes permanentes e colaboradores credenciados do PPG-BIONORTE/MT. 

 

Leia-se:  

 

6.2 O Colégio Eleitoral para a eleição da Coordenação Estadual e Vice-Coordenação será formado pela totalidade dos 

docentes permanentes, colaboradores credenciados e DISCENTES do PPG-BIONORTE/MT. 

 

 

Onde se lê: 

 

ATIVIDADE PERÍODO 

Publicação do Edital 16/08/2018 

Inscrições dos(as) candidatos(as) 28 e 29/08/2018 

Homologação das inscrições - deferimento ou 

indeferimento dos registros de candidaturas, 

prazo para recurso ao resultado da 

homologação das inscrições e/ou manifesto 

do(a) impugnado(a) 

30/08/2018 Até 24h após o encerramento das 

inscrições, a contar da publicação ou fixação do 

resultado dos registros de candidaturas e 

devidas notificações 

 

 

Votação (via link por e-mail) 

 

03/09/2018 (terça-feira) 

Das 8h às 18h, horário de MT 

* voto, exclusivamente, por meio eletrônico 



 

 

 

 

Apuração da Eleição 

 

04/09/2018 (segunda-feira) 

 Recurso ao resultado do processo eleitoral 05 e 06/09/2018 Até 24h após a publicação do 

resultado da eleição 

Homologação do processo eleitoral 10/09/2018 

 

 

Leia-se:  

 

ATIVIDADE PERÍODO 

Publicação do Edital 16/08/2018 

Inscrições dos(as) candidatos(as) 08 e 09/10/2018 

Homologação das inscrições - deferimento ou 

indeferimento dos registros de candidaturas, prazo 

para recurso ao resultado da homologação das 

inscrições e/ou manifesto do(a) impugnado(a) 

10/10/2018 Até 24h após o encerramento das 

inscrições, a contar da publicação ou fixação do 

resultado dos registros de candidaturas e devidas 

notificações 

 

 

Votação (via link por e-mail) 

 

23/10/2018 (terça-feira) 

Das 8h às 18h, horário de MT 

* voto, exclusivamente, por meio eletrônico 

 

Apuração da Eleição 

 

24/10/2018 (quarta-feira) 

 
Recurso ao resultado do processo eleitoral Até 24h após a publicação do resultado da eleição 

Homologação do processo eleitoral 29/10/2018 (terça-feira) 

 

 

 

 

 

ORIGINAL ASSINADO 
Prof. Dr. Marco Antonio Aparecido Barelli 

Presidente 

 


