
 

 
         Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Faculdade de Ciências Sociais 

  

                        Rua Monte Alegre, 984 - São Paulo/SP – CEP 05014-901 - Fone: (11) 3670-8336 //sacf 
http://www.pucsp.br/  -  direcaofcs@pucsp.br  

 

 
 

EDITAL nº 001/2018 

Edital interno de disciplina o processo Eleitoral 

para a escolha do Coordenador e Vice 

Coordenador do Curso de Ciências Sociais da 

Faculdade de Ciências Sociais da PUC-SP, 

A Diretora da Faculdade de Ciências Sociais da PUC-SP, na qualidade de Presidente do 

Conselho dessa Unidade, faz saber que está aberto o processo eleitoral para escolha do 

Coordenador e Vice Coordenador do Curso de Ciências Sociais da PUC-SP, o qual será 

regido por este Edital e pelas normas superiores da Universidade. 

I – DOS CANDIDATOS 

Artigo 1º - Poderão concorrer aos cargos de Coordenador e Vice Coordenador do Curso 

de Ciências Sociais da PUC-SP, os docentes do Curso pertencentes ao Quadro de 

Carreira do Magistério da Universidade. 

II – DAS INSCRIÇÕES 

Artigo 2º - As inscrições deverão ser feitas no Expediente da Faculdade, sala S-20 do 

Prédio Sede da PUC-SP, no período de 26 a 28 de fevereiro de 2018. 

Artigo 3º - Encerradas as inscrições, a Direção da Faculdade fará publicar a lista dos 

inscritos aceitos, até o dia 1º de março de 2018, no site www.pucsp.br/graduacao/ciencias-

sociais e no Quadro de Avisos da Unidade. 

III – DA VOTAÇÃO 

Artigo 4º - A votação ocorrerá nos dias 05 e 06 de março de 2018, das 10 horas às 13 

horas e das 17 horas às 20 horas, na sala S-19 da Faculdade de Ciências Sociais da 

PUC-SP. 
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Artigo 5º - Poderão votar todos os professores que exerçam atividades acadêmicas no 

curso e os alunos regularmente matriculados no primeiro semestre de 2018. 

Artigo 6º - A votação poderá ser feita por cédulas ou nominalmente, a critério do Conselho 

da Faculdade. 

IV – DA APURAÇÃO 

Artigo 7º - A apuração dos votos terá início logo após o encerramento da votação. 

Parágrafo único. Serão computados no pleito apenas os votos considerados válidos. 

Artigo 8º - O peso a ser dado aos votos será igual para os dois segmentos. 

Artigo 9º - A ponderação a ser dada aos votos, obedecerá a seguinte fórmula: 

Tx = + .  

Legenda 

Tx - total de votos no candidato Cx 

= total de votos dos alunos no candidato Cx 

 total de votos de professores no candidato Cx 

Colégio Eleitoral dos eleitores que votam para Coordenador de Curso de Graduação 

A = total de alunos do Curso 

P = total de Professores do Curso 

Artigo 10 - Encerrada a apuração, o Conselho da Faculdade, encaminhará lista tríplice 

para escolha e nomeação do Coordenador e do Vice Coordenador do curso ao Diretor da 

Faculdade, nos termos do artigo nº 64, VII do Estatuto da Universidade. 
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V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 11 - Os candidatos regularmente inscritos poderão acompanhar todos os atos 

relativos ao processo eleitoral, sendo-lhes facultado apresentar impugnações até 24 (vinte 

e quatro) horas após o evento. 

Parágrafo único. As impugnações quanto ao resultado do pleito poderão ser feitas em até 

24 (vinte e quatro) horas, após a publicação, junto ao Conselho da Faculdade, sob pena de 

preclusão. 

Artigo 12 - O candidato eleito deverá completar o mandato do anterior Coordenador. 

São Paulo, 19 de fevereiro de 2018. 

 

Prof.ª Dr.ª Mariza Romero 

Diretora da Faculdade de Ciências Sociais 

 

 

 

 

 

 

 

 
Publicado em 19/02/2018. 
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