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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2019

O Chefe do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universidade Federal de Viçosa
–  Campus UFV-Florestal,  no  uso  de  suas  atribuições,  conferidas  pelas  Resoluções
nº05/2014 e nº09/2017 e através da nomeação pelo Ato Nº 043 de 17 de junho de 2019 da
Comissão  para  Elaboração  da  Lista  Tríplice  convoca  todos  os  membros  lotados  neste
Instituto e aptos a votarem de acordo com o artigo 30, § 2º do Regimento do IEF, para a
escolha do novo Chefe do Instituto, conforme se segue:

DAS INSTRUÇÕES GERAIS:

1- Para a realização do processo eleitoral, foi constituída pelo Ato 043 de 17 de junho de
2019, da Chefia do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas do Campus UFV-Florestal,
uma Comissão  para  Elaboração  da  Lista  Tríplice  composta  por  3  (três)  representantes
lotados neste Instituto, com a incumbência de:

a- Coordenar todo o processo eleitoral:

b- Analisar, recomendar e homologar inscrições;

c- Receber e analisar recursos;

d- Recomendar e homologar o resultado final da eleição.

e- Zelar pelo cumprimento dos prazos estabelecidos neste Edital;

f-  Denunciar  e  tomar  medidas  diante  de  candidatos  ou  integrantes  da  comunidade
universitária  que  agirem  de  forma  incompatível  com  este  Edital  e  com  as  normas
institucionais.

g- Elaborar relatório final e documentos circunstanciando todo o processo eleitoral. 

2- Poderão se candidatar os docentes efetivos já aprovados no Estágio Probatório, lotados
no  Instituto  de  Ciências  Exatas  e  Tecnológicas do  Campus UFV-Florestal,  conforme
disposto no artigo 17, §1º.
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3- Os candidatos aptos deverão se inscrever pessoalmente na secretaria  do Instituto de
Ciências  Exatas  e  Tecnológicas,  no  horário  de  7 às  11h  e  13  às  17h,  mediante
preenchimento e assinatura da Ficha de Inscrição.

4- A escolha do Chefe do Instituto será realizada por meio de votação presencial junto à
secretaria do Instituto de  Ciências Exatas e Tecnológicas,  com voto direto e secreto. O
mandato do candidato eleito terá duração de até 02 (dois) anos, sendo possível uma única
recondução pelo mesmo período, a contar da publicação da portaria de nomeação emitida
pela Reitoria da UFV. 

5- Estão  aptos  a  votar  todos  os  membros  lotados  no  Instituto  de  Ciências  Exatas  e
Tecnológicas do Campus UFV-Florestal, de acordo com o artigo 30, § 2º.

6- Será publicado o resultado final com a indicação do nome do candidato eleito,  sem
menção ao número de votos obtidos. O Relatório Geral somente será disponibilizado aos
candidatos para verificação.

7- Em caso de empate, será eleito o docente que possuir maior tempo de efetivo exercício
no Campus UFV-Florestal. 

8- O resultado final da eleição será divulgado nos quadros de avisos da secretaria do IEF,
bem como em sítios eletrônicos oficiais da instituição.

9- Nos prazos determinados por este Edital, serão recebidos recursos acerca das inscrições
e do resultado da votação. O recurso deverá ser apresentado, exclusivamente, por meio de
documento  redigido  e  assinado,  devendo  ser  protocolado  na  secretaria  do  Instituto  de
Ciências Exatas e Tecnológicas do Campus UFV-Florestal, no horário de 7 às 11h e de 13
às 17h, conforme Calendário Eleitoral.

10- Todos os documentos  produzidos  durante o processo eleitoral  serão arquivados na
Secretaria do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas.

11- Os casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral, observados os regulamentos
pertinentes. 
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DO CALENDÁRIO ELEITORAL:

A eleição será realizada cumprindo-se o seguinte calendário eleitoral:

1- Período de inscrições: de  24/06/2019 a  25/06/2019, de  7 às 11h e de 13 às 17h, na
secretaria do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas.

2- Análise e divulgação das inscrições pela Comissão Eleitoral: até o dia 26/06/2019.

3- Prazo para interposição de recurso acerca das inscrições recomendadas pela Comissão
Eleitoral: dia 27/06/2019, de 7 às 11h e de 13 às 17h, na secretaria do Instituto de Ciências
Exatas e Tecnológicas.

4- Análise, pela Comissão Eleitoral, dos recursos impetrados: dia 28/06/2019.

5- Homologação das inscrições e publicação no quadro de avisos da secretaria do IEF: dia
28/06/2019.

6-  Votação:  dia  01/07/2019,  de  7 às  11h e de 13 às 17h, na secretaria  do Instituto de
Ciências Exatas e Tecnológicas.

7- Homologação e divulgação dos resultados: dia 02/07/2019, até às 17h, na secretaria do
Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas.

Florestal, 18 de junho de 2019.

Fábio Takahashi
Chefe do Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas

Campus UFV-Florestal

Universidade Federal de Viçosa – Campus UFV-Florestal
Rodovia LMG 818 Km 06 – Campus Universitário – Florestal – MG

CEP: 35690-000 – Tel: (31) 3602-1480 – E-mail: ief.florestal@gmail.com


	EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2019

