
 
 

Edital para a Eleição de Representantes do Conselho da ANPOLL (quadriênio 
2018/2022) 

 
O atual presidente da ANPOLL no uso de suas atribuições estatutárias convoca todos os 
eleitores aptos a votar para Representantes do Conselho da ANPOLL e faz saber o 
seguinte: estão abertas as inscrições para a apresentação de candidaturas para o cargo 
de Representantes do Conselho da ANPOLL (quadriênio 2018/2020). Para este pleito 
serão preenchidas três vagas: uma para os estudos linguísticos e duas para os estudos 
literários. 
 

Normas e procedimentos 
 
Art. 1. As eleições serão realizadas no dia 29/06, durante o XXXIII ENANPOLL, no Teatro 
Zulmira Canavarros, na cidade de Cuiabá, a partir das 20h00, juntamente com as Eleições 
para a Diretoria.  
 
Art. 2. Terão direito a voto os coordenadores dos Programas de Pós-Graduação e centros de 
pesquisa, filiados à ANPOLL.  
 
§ 1o Ocorrendo a impossibilidade de comparecimento às eleições de algum coordenador de 
programa de pós-graduação, o direito a voto passará a seu substituto, desde que devidamente 
habilitado, com procuração simples do titular, perante a Comissão Eleitoral, até vinte e quatro 
horas antes do pleito.  
 
§ 2o Perderão o direito a voto os representantes das entidades associadas que estejam 
inadimplentes com a tesouraria da ANPOLL, até quarenta e oito horas antes das eleições.   
 
Art. 3. Poderão candidatar-se a Representante do Conselho da Associação professores 
efetivos dos Programas de Pós-Graduação e dos Centros de Pesquisa filiados à ANPOLL, 
exigindo-se dos candidatos que sejam portadores de título de doutor.  
 
§ 1o Para pleitear o cargo a Representante do Conselho da Associação, deverá ser observado 
o critério estabelecido no Estatuto da Associação.  
 
§ 2o Os pedidos de inscrição de Representantes do Conselho da Associação deverão ser 
encaminhados, através de requerimento, à Secretaria da Associação (e-mail 
anpoll.sec@gmail.com) desde a abertura oficial do processo eleitoral, até quarenta e oito 
horas antes das eleições.  
 
Art. 4. Logo após o encerramento das inscrições, o Conselho designará comissão composta 
de três membros, para organizar e coordenar as eleições tanto da Diretoria quanto dos 
Representantes do Conselho.  
 



Art. 5. Nesta eleição para Representante do Conselho da Associação, o eleitor votará para os 
três conselheiros: um para os estudos linguísticos e dois para os estudos literários; 
 
Art. 6. O voto será unitário e secreto, expresso por meio de cédula eleitoral apropriada.  
 
Art. 8. A posse dos novos Representantes do Conselho dar-se-á, após a proclamação dos 
resultados, na própria Assembleia em que foram eleitos.  
  
Art. 9. Os casos omissos serão apreciados pelo Conselho da Associação. 
 

Cuiabá, 25 de maio de 2018. 
 

 
Prof. Roberto Leiser Baronas 

Presidente da ANPOLL 
 


