
 
 

EDITAL Nº 04, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 

 

 

 

 

Edital de publicação da chapa, abertura de prazo para 

impugnação e convocação de associados para eleição 

da Diretoria da ANNEP. 

 

 

 

A Comissão Eleitoral designada pela Assembleia Geral realizada na cidade de Fortaleza no dia 

17 do novembro do ano de 2016, composta pelos Associados José Roberto Fernandes Teixeira, 

Pedro Bentes Pinheiro Neto e Marcos Youji Minami, no uso de suas atribuições, torna pública 

a chapa inscrita para eleição da ANNEP a ser realizada neste ano de 2017, abre prazo para sua 

impugnação e convoca os associados para eleição, na forma do edital 02, de 14 de fevereiro de 

2017, e sua alteração, que rege o procedimento para eleição dos membros da Diretoria da 

Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo – ANNEP. 

 

1. PUBLICAÇÃO DA CHAPA INSCRITA: 

 

Ficam os associados cientificados da única chapa inscrita para concorrer a eleição, sendo ela 

composta dos seguintes associados, que concorrem aos seguintes cargos: 

 
1. Pedro Henrique Nogueira - Presidente  
2. Paula Sarno Braga - Vice Presidente  
3. Frederico Koehler - Secretário Geral  
4. Beclaute Oliveira Silva - Diretor de relações institucionais  
5. Jean Carlos Dias - Diretor de pesquisa  
6. Vitor Moreira da Fonsêca - Diretor de ensino  
7. Gabriela Expósito - Diretora de publicações  
 

2. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO: 

 

As impugnações poderão ser realizadas, no prazo de 05 dias, contados para publicação deste 

edital no site da ANNEP, por meio de expediente a ser encaminhado ao e-mail 

annepeleicoes2017@gmail.com, considerando efetivada a sua interposição com a confirmação do 

recebimento da impugnação, por qualquer dos membros da comissão eleitoral. 

 

 

3. CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO. 

 

Ficam os associados convocados para participarem da eleição, que ocorrerá durante a 

Assembleia Geral anual da ANNEP, na cidade de Porto Velho/RO, entre os dias 09 e 11 de 

novembro de 2017. 



 
 

 

 

 

Salvador-BA, 05 de outubro de 2017. 

 

 

_______________________________________ 

José Roberto Fernandes Teixeira 

(Presidente) 

 

_______________________________________ 

Pedro Bentes Pinheiro Neto 

 

 

______________________________________ 

Marcos Youji Minami  

 
 

 

 

 

 


