
EDITAL PARA ELEIÇÃO  DA COMISSÃO COORDENADORA
DO FÓRUM DE EDITORES DA ANPOLL – FEANPOLL

(BIÊNIO 2022-2024)

A atual coordenação do Fórum de Editores da ANPOLL (FEANPOLL), no uso de
suas atribuições, conforme Regime Interno do FEANPOLL, em seu Artigo 13,
convoca cada editor-chefe dos periódicos vinculados aos Programas de
Pós-Graduação associados à Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em
Letras e Linguística (ANPOLL) ou aos Grupos de Trabalho da ANPOLL para
reunião a realizar-se, remotamente, no dia 11 de fevereiro de 2022, às 15h (horário
de Brasília), para Eleição da Comissão Coordenadora do FEANPOLL, biênio
2022-2024, por meio do link do Google Meet que será enviado aos editores
associados do FEANPOLL  com 48 horas de antecedência.

Para tanto, faz saber que estão abertas as inscrições para a apresentação de
candidatos para disputarem as eleições da Comissão Coordenadora do
FEANPOLL (biênio 2022-2024), conforme normas e procedimentos descritos no
Regimento do Fórum de Editores da ANPOLL , sendo:1

Art. 1. As eleições serão realizadas no dia 11 de fevereiro de 2022 , às 15h, durante
a Reunião do Fórum de Editores da ANPOLL via videoconferência, que elegerá a
nova Comissão Coordenadora do FEANPOLL, por votação aberta, no chat da sala
virtual de Reunião, sendo a primeira chamada às 15h (horário de Brasília) e a
segunda chamada dez minutos depois, iniciando a votação com os(as) presentes.
Cada membro do FEANPOLL com direito a voto irá votar em um candidato por área
(Linguística e Literatura) e os dois mais votados de cada área irão compor a nova
Comissão Coordenadora do FEANPOLL.

1 Regimento disponível em:
http://anpoll.org.br/forumeditores/wp-content/uploads/2021/10/regimento_interno_do_forum_editores_ANPOLL-apro
vado-em-Assembleia-do-dia-06-de-outubro-de-2021.pdf



Art. 2. Terão direito a voto, considerando um voto por periódico participante:

I - os Editores dos periódicos vinculados a Programas de Pós-Graduação da área de
Literatura e Linguística filiados à ANPOLL; e

II - Editores de periódicos vinculados aos Grupos de Trabalho da ANPOLL.

§ 1o Aos editores de periódicos da área e de outras áreas não filiados à ANPOLL, na
condição de convidados, é vedado o direito a voto.

§ 2o Preferencialmente quem exercerá o direito ao voto do respectivo periódico será
o seu editor-chefe. Na impossibilidade do editor-chefe votar, o editor-adjunto da
revista pode substituí-lo, apresentando o voto no chat, observado o disposto no art.
6º deste edital.

Art. 3. Poderão candidatar-se aos cargos de Coordenadores do Fórum de Editores da
ANPOLL os editores de periódicos de Programas de Pós-Graduação associados à ANPOLL
ou de Grupos de Trabalho da ANPOLL, exigindo-se dos candidatos que sejam portadores
de título de doutor.

§ 1o Na composição da comissão coordenadora do FEANPOLL, deverá ser
observado o critério estabelecido no Regimento do Fórum de Editores da
ANPOLL, sobretudo ao que se refere à representatividade das áreas (ao menos um
representante de Literatura e um representante de Linguística).

§ 2o O FEANPOLL é constituído por uma comissão coordenadora composta por até
4 (quatro) membros, sendo eles: a) até 2 (dois) representantes da área de Literatura; e
b) até 2 (dois) representantes da área de Linguística.

§ 3o Os pedidos de inscrição de candidatos à comissão coordenadora do FEANPOLL
deverão ser encaminhados, através de requerimento, à Secretaria da Associação
(e-mail anpoll.sec@gmail.com) desde a abertura oficial do processo eleitoral, até 16



(dezesseis) dias antes da realização da Reunião do FEANPOLL, ou seja, até o
dia  25 de janeiro de 2022,

§ 4o Para as inscrições do candidato à comissão coordenadora do FEANPOLL, o
requerimento deverá estar acompanhado de um plano de trabalho, além de menção à
área que representa.

§ 5º Nao terão suas inscrições homologadas os candidatos que sejam editores de
periódicos de PPGs que estejam inadimplentes com a tesouraria da ANPOLL até 72
horas antes do término  do prazo de divulgação das homologações

Art. 4. A comissão eleitoral será composta de três integrantes e receberá inscrições
até o dia 25 de janeiro de 2022.

§1o. As inscrições serão homologadas pela comissão eleitoral conforme o
Regimento do FEANPOLL.

§ 2o. As inscrições homologadas serão informadas pela comissão eleitoral até o
dia 4 de fevereiro de 2022.

Art. 5. Nesta eleição para a Comissão Coordenadora, o eleitor votará em um
membro de cada uma das áreas (Literatura e Linguística).

Art. 6. A votação será efetuada através do chat da sessão virtual de votação. O
eleitor, para exercer o voto, digitará, no chat, as seguintes informações:
I - Nome do periódico votante;
II - Editor representante do periódico que está exercendo o voto, informando se é
editor-chefe ou adjunto;
III - um voto em candidato na área de linguística;
IV - um voto em candidato na área de literatura.



§1º No caso de o editor-chefe não poder estar presente, deverá informar à comissão
eleitoral com 48 horas de antecedência se desejar ser representado pelo adjunto no
processo de votação.

§2º Se forem apresentados mais de um voto por periódico, será considerado apenas o
primeiro.

Art. 7. A posse da nova Comissão Coordenadora dar-se-á após a proclamação dos
resultados, na própria Reunião do FEANPOLL.

Art. 8. Os casos omissos serão apreciados pela comissão coordenadora da eleição.

Londrina,  03 de dezembro de 2021.

Comissão eleitoral
Andréa Rodrigues

Dircel Aparecida Kailer
Jean Paul d’Antony


