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Normas do Processo Eleitoral da Diretoria da BIOgraph – Biênio 2020/2022 

 
A Diretoria da BIOgraph, reunida de forma remota no dia 30 de março de 2021, em função do 

contexto da pandemia da Covid-19, nomeia a Comissão Eleitoral constituída como membros 

titulares as Profas. Ana Sueli Teixeira de Pinho (GRAFHO/UNEB), Margaréte May Berkenbrock 

Rosito (UNICID), Rita Erbs (UFG) e suplentes Edla Eggert (PUCRS), Helena Amaral da 

Fontoura (UERJ) e Rita de Cássia Gallego (USP) vem, por meio desta, apresentar as Normas do 

Processo Eleitoral para eleição da Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho de Publicação, a ser 

realizado durante os meses de maio e junho de 2021. 

 

 

1. Dos Eleitores:  

a) Podem votar e ser votados os associados em pleno gozo de seus direitos e que 

estiverem filiados há mais de um ano da data fixada para a eleição e quites com a 

anuidade. 

b) São eleitores os filiados efetivos nas modalidades: sócios individuais, 

institucionais, fundadores e honorários.  

c) Cada filiação institucional corresponde a um voto, representando todo o grupo.  

 

2. Para elaboração das chapas deve-se levar em conta a seguinte composição de membros: 

a) Diretoria: Presidente, vice-presidente, 1º secretário geral, 2º secretário geral, 1º 

tesoureiro, 2º tesoureiro e um conselho organizativo formado por um diretor 

regional titular e um suplente para cada uma das regiões geopolíticas brasileiras, 

norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. 

b) Conselho Fiscal: três membros efetivos, cada um dos quais com um suplente. 

c) Conselho de Publicação: sete membros efetivos.  

 
3. Os mandatos da Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho de Publicação são de dois anos, com 

direito a uma reeleição. 

 

4. No processo de inscrição as chapas devem entregar as Cartas-Programa, as quais serão 

enviadas a todos os membros eleitores da BIOgraph. 

 

5. Do Calendário Eleitoral:  

Envio de comunicado: 26 de abril a 05 de maio de 2021 

Período de Inscrições: 07 a 14 de maio de 2021 

Período de Divulgação: 17 a 28 de maio de 2021 

Período de Votação:  03 de junho 2021 (na Assembleia do IX CIPA) 

Data de apuração: 03 de junho de 2021 (na Assembleia do IX CIPA) 

Data da Posse: 08 de junho de 2021  

 

6. Inscrição de chapa: através do e-mail eleicoes.biograph@gmail.com 

 

7. Votação: será realizada na Assembleia geral e de eleição no dia 03 de junho de 2021, 

quando da realização do IX Congresso Internacional de Pesquisa (Auto)biográfica (CIPA).  

 

Comissão Eleitoral 

Ana Sueli Teixeira de Pinho (GRAFHO/UNEB) 

Margaréte May Berkenbrock Rosito (UNICID) 

Rita Erbs (UFG) 
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