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Adendo nº 02 ao EDITAL PPEHL/CEL/UFAC nº 01/2021 

EDITAL PPEHL/CEL/UFAC 01/2021 DE ELEIÇÃO PARA COORDENADOR (A) E VICE-

COORDENADOR (A) DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE 

HUMANIDADES E LINGUAGENS – BIÊNIO 2021-2022 

 

O Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades e Linguagens (PPEHL) da 

Universidade Federal do Acre (UFAC), no uso de suas atribuições legais, torna público o Adendo 

nº 02 ao EDITAL Ppehl/CEL/Ufac nº 01/2021, que altera o item 2, Do cronograma e substitui o 

Adendo nº 01, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital. 

 

1) Onde se lê: 

 

2. DO CRONOGRAMA  

2.1. Os prazos, datas e etapas do processo de realização da Eleição para escolha do(a) 

Coordenador(a) e do Vice Coordenador(a) serão os seguintes: 

2.1.1. Inscrição: 19 a 26 de abril de 2021; 

2.1.2. Divulgação do deferimento das inscrições a ser publicado no site da Ufac: Às 16h do dia 

27 de abril de 2021; 

2.1.3. Pedido de impugnação da inscrição a ser recebido através do e-mail 

ppehl.ufac.czs@gmail.com: Das 17h do dia 27 de abril de 2021 às 17h do dia 28 de abril de 2021;  

2.1.4. Sorteio da disposição das candidaturas na cédula eleitoral, em caso de haver mais de uma 

candidatura: às 17h do dia 29 de abril de 2021 – via google meet. 

2.1.5. Período de campanha: a partir do dia 29 de abril de 2021, encerrando 24 horas antes do dia 

da eleição. 

2.1.6. Data limite para os fiscais e delegados solicitarem suas credenciais junto à secretaria do 

Ppehl, mediante e-mail institucional: até o dia 05 de maio de 2021 

2.1.7.   Eleição: Das 7h às 19h do dia 07 de maio de 2021 em https://eleicoes.ufac.br/ 

2.1.8. Divulgação do resultado da eleição: Dia 10 de maio de 2021 no endereço eletrônico 

https://eleicoes.ufac.br/, conforme a Resolução nº 03 de 22 de dezembro de 2020. 

2.1.9. Homologação do resultado da Eleição: No colegiado do programa do mês de maio de 2021.   

 

Leia-se: 

 

2.1. Os prazos, datas e etapas do processo de realização da Eleição para escolha do(a) 
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Coordenador(a) e do Vice Coordenador(a) serão os seguintes: 

2.1.1. Inscrição: 04 a 07 de maio de 2021; 

2.1.2. Divulgação do deferimento das inscrições a ser publicado no site da Ufac: Às 16h do dia 

05 de maio de 2021; 

2.1.3. Pedido de impugnação da inscrição a ser recebido através do e-mail 

ppehl.ufac.czs@gmail.com: Das 17h do dia 05 de maio de 2021 às 17h do dia 06 de maio de 

2021;  

2.1.4. Sorteio da disposição das candidaturas na cédula eleitoral, em caso de haver mais de uma 

candidatura: às 17h do dia 07 de maio de 2021 – via google meet. 

2.1.5. Período de campanha: a partir do dia 07 de maio de 2021, encerrando 24 horas antes do 

dia da eleição. 

2.1.6. Data limite para os fiscais e delegados solicitarem suas credenciais junto à secretaria do 

Ppehl, mediante e-mail institucional: até o dia 13 de maio de 2021 

2.1.7.   Eleição: Das 7h às 19h do dia 15 de maio de 2021 em https://eleicoes.ufac.br/ 

2.1.8. Divulgação do resultado da eleição: Dia 19 de maio de 2021 no endereço eletrônico 

https://eleicoes.ufac.br/, conforme a Resolução nº 03 de 22 de dezembro de 2020. 

2.1.9. Homologação do resultado da Eleição: No colegiado do programa do mês de maio de 2021.   

 

 

Cruzeiro do Sul, AC – 30 de abril de 2021. 

 

 

Comissão Eleitoral do Programa de Pós-graduação em Ensino de Humanidades e Linguagens – 

PPEHL 

 Portaria nº 94, de 19 de janeiro de 2021. 
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