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EDITAL DE ABERTURA DE ELEIÇÕES PARA DIRETORIA ABPN - BIÊNIO 

2018-2018  
 

1. Estão abertas as inscrições para a escolha da nova Diretoria da Associação 
Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as, gestão 2018-2020. 

 

Da composição das chapas: 
2. As chapas concorrentes ao pleito deverão ser compostas por: 

a) Presidente; 
b) Secretário Executivo; 
c) Diretor de Relações Institucionais; 
d) Diretor de Relações Internacionais; 
e) Direção das Áreas Acadêmicas. 

2.1 Podem inscrever e ou participar de uma chapa os associados da ABPN que 
estiverem em dia com a anuidade de 2018. 

 

Da Inscrição: 
3. As chapas concorrentes à eleição da Diretoria deverão fazer sua inscrição junto 
à Comissão Eleitoral, por meio do e-mail comissaoeleitoral.abpn@gmail.com, de 
acordo com o cronograma disposto neste edital, apresentando: 

a) Solicitação de deferimento à inscrição 
b) Carta-programa de trabalho 
c) Ofício com a lista dos candidatos e seus respectivos cargos, subscrita 

por, no mínimo, 10 associados em dia com a ABPN. 
 

Da eleição: 
4. O modo de votação do associado será efetuado via internet por meio do 
endereço eletrônico http://www.abpn.org.br/, na área restrita do associado quite 
com a anuidade de 2018. 

 

Do resultado: 
5. O resultado será divulgado no dia seguinte após encerramento da eleição, por 
meio do site da associação http://www.abpn.org.br/. 

 

Da posse: 
6. A Diretoria eleita será empossada pela Comissão Eleitoral designada sob a 
portaria nº001/2018, após a proclamação do resultado das eleições, divulgado 
pelo site da associação http://www.abpn.org.br/. 

 
Cronograma: 
 
09/04/2018 Lançamento do edital 

10 e 11/04/2018 Período para pedidos de impugnação do edital 

12/04/2018 Divulgação do resultado da análise dos pedidos de 

impugnação do edital 

12/04 a 11/05/2018 Inscrição das chapas 

Até 18/05/2018 Homologação das chapas 

20/05 a 12/08/2018 Período destinado à campanha eleitoral  

11 a 18/08/2018 Votação eletrônica 

19/08/2018 Resultado da votação pelo 
site http://www.abpn.org.br/ 
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17/10/2017 Posse da diretoria eleita para o 

período 2018 a 2020 no X 

COPENE 

 

Goiânia, 06 de abril de 2018 
 

Zélia Amador de Deus 

Izanete Marques de Sousa 

Deivison Moacir Cézar de Campos 
Comissão Eleitoral 


