
 

 

EDITAL 01/2018 
DIRETORIA 
________________________________________________________________________________ 
Eleição de Representantes dos Professores Titulares junto à Egrégia Congregação da 
FOUFMG 
 
De acordo com o Art. 26 do Regimento Geral da UFMG, o Diretor da Faculdade de Odontologia da 
UFMG, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados a 
abertura de 01 (uma) vaga para Titular e Suplente para representantes dos Professores Titulares 
junto à Egrégia Congregação da FOUFMG. A eleição se realizará no dia 06 de março de 2018, de 
9 horas às 16 horas, na sala da Secretaria Geral da FOUFMG n.º 2926, desta Faculdade. 
 

 Elegibilidade: poderão se candidatar todos os docentes da classe de Professor Titular da 
FOUFMG; 
 

 Período de Inscrição: 19/02/2018 a 23/02/2018, no horário de 09h às 12h e 14h às 16h, na 
Secretaria Geral da FOUFMG na sala n.º 2926; 

 

 O(s) candidato(s) inscrito(s) deverá assinar a declaração de aceite da investidura no cargo, caso 
seja(m) eleito(s); 

 

 Período de Vigência:15/03/2018 a 15/03/2020, podendo ser reconduzido; 
 

 São eleitores os docentes da classe de Professor Titular da FOUFMG. Conforme dispõe o inciso 
V do art. 26 do Regimento Geral da UFMG: 
“Art. 26. Nas eleições em âmbito geral e em órgãos colegiados, serão observados os seguintes 
procedimentos:  
V - cada eleitor terá direito a apenas um voto, exercido pessoalmente, em um único nome para 
cada cargo a ser provido”. 

 

 Data da apuração será no dia 06/03/2018, na Secretaria Geral da FOUFMG, logo após a 
votação; 
 

 Caberá recurso contra candidatura ou contra o resultado de eleição, por estrita arguição de 
ilegalidade, observados os seguintes prazos: 
 

I- 02 (dois) dias, contra candidatura, contados a partir do encerramento do período de 
inscrições; 
 

II- 05 (cinco) dias, contra resultado de eleição, contados a partir da divulgação do resultado.   
 

 O resultado será homologado na data de 14 de março de 2018. 
 
Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2018. 
 
 

 



 

 

Professor Henrique Pretti 
Diretor da Faculdade de Odontologia/UFMG 

 


