
 

 

 

EDITAL 02/2021 complementar ao EDITAL 13/2020 
DIRETORIA 
___________________________________________________________________________ 
Eleição da Coordenação Geral do Colegiado de Graduação da Faculdade de Odontologia da 
UFMG - Período 2021 a 2023.  
 

De acordo com o Art. 26 do Regimento Geral da UFMG, a Diretora em exercício da Faculdade de 
Odontologia da UFMG, no uso de suas atribuições legais, resolve alterar o EDITAL DIR FAO nº 13/2020 
para prorrogar o período de inscrição para a Eleição da Coordenação Geral do Colegiado de 
Graduação da Faculdade de Odontologia da UFMG, e dispor o seguinte:  
 

 

1. Período de Inscrição: prorrogado até o dia 21/01/2021, por meio do Termo de Inscrição 
devidamente preenchido, assinado e enviado para o email da Secretaria do Colegiado de Graduação 
da FAO UFMG, grad@odonto.ufmg.br ;  
 
 

2. Período de Vigência: 02 (dois) anos a partir do dia 12/02/2021, permitindo a recondução. 
 
 
 

3. Data da eleição: dia 05/02/2021, de 08 às 17 horas, pelo Sistema de Consulta Eleitoral da 
UFMG. 
 
4. A homologação da eleição será realizada dia 12/02/2021, sexta-feira, em reunião plenária do   
Colegiado de Graduação da FAO UFMG, às 14:30 horas. 
5.   Permanecem inalteradas as demais determinações do EDITAL DIR FAO nº 13/2020.  

  
 
 

Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2021. 

 
 
 

Professora Denise Vieira Travassos 
Diretora em exercício da Faculdade de Odontologia/UFMG 
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