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O diretor do Depesq/SR-2, com base na Portaria 01/SR-2/2016, solicita ampla divulgação 
das informações abaixo. 
 
O Depesq/SR-2 está organizando o processo de eleição dos membros da Comissão de 
Apoio à Pesquisa Científica, Tecnológica e Artística do Depesq/SR-2 - CPCTA - para o 
biênio 2016-2018.  
 

A Comissão é regulamentada pela Portaria 01/SR-2/2016 e tem como objetivo assessorar 
o Depesq/SR-2, opinando sobre as questões pertinentes as suas atividades 
administrativas. 
 
A Comissão será formada por 24 membros, sendo quatro titulares e quatro suplentes por 
áreas de atuação, a saber: Ciências da Vida e da Saúde; Ciências Exatas e Engenharias e 
Ciências Sociais e Humanidades, sob a presidência do diretor do Depesq/SR-2. 
 

As inscrições das chapas serão realizadas no período de 13 de setembro de 2016 a 12 de 
outubro de 2016, somente pelo site http://intranet.sr2.uerj.br. A inscrição deverá ser feita 
por chapa completa, isto é, candidato titular e seu suplente. A inscrição da chapa deverá 
ser feito pelo candidato titular. 
 
Podem candidatar-se professores efetivos da UERJ que cumpram ao menos um dos 
seguintes requisitos: Procientista; ou Bolsista de Produtividade do CNPq; ou 
Cientista/Jovem Cientista do Nosso Estado da FAPERJ; ou Docente do corpo permanente 
de Programa de Pós-Graduação stricto sensu da UERJ. 
 
A eleição da Comissão será realizada no período de 24 a 26 de outubro de 2016, somente 
pelo site http://intranet.sr2.uerj.br.  
 
São eleitores professores efetivos da UERJ que cumpram ao menos um dos seguintes 
requisitos: Procientista; ou Bolsista de Produtividade do CNPq; ou Cientista/Jovem 
Cientista do Nosso Estado da FAPERJ; ou Docente do corpo permanente de Programa de 
Pós-Graduação stricto sensu da UERJ. 
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Cada eleitor votará uma única vez em uma chapa vinculada a sua área de atuação. Nos 
casos de eleitor com dupla matrícula prevalecerá a Unidade onde tiver 40h ou, no caso de 
duas matrículas de 20h, a matrícula mais antiga. 

 
A lista das chapas inscritas estará disponível na página do Depesq/SR-2 na internet, 
http://www.sr2.uerj.br/sr2/depesq/, no dia 14 de outubro de 2016. Eventuais 
questionamentos de chapas deverão ser feitos entre os dias 17 e 21 de outubro de 2016, 
no Depesq/SR-2, localizado na sala T-063, bloco F, do Pavilhão João Lyra Filho. 
 

Informações adicionais podem ser obtidas pelo email depesq@sr2.uerj.br ou na página do 
Depesq/SR-2 na internet, http://www.sr2.uerj.br/sr2/depesq/. 
 

UERJ, 09 de setembro de 2016. 
 

Original assinado 
Kenneth R. de Camargo Jr. 

Diretor do Depesq/SR2 

 

 


