
 

 

EDITAL 04/2018 
DIRETORIA 
____________________________________________________________________________ 
ELEIÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL DO COLEGIADO DE GRADUAÇÃO DA 
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG – PERÍODO DE 2018 A 2020. 
 
O Diretor da Faculdade de Odontologia da UFMG, Prof. Dr. Henrique Pretti, de acordo com o 
Art. 26 do Regimento Geral da UFMG, no uso de atribuições legais, torna público para 
conhecimento dos interessados a abertura de 01 (uma) vaga para Coordenador e 01 (uma) 
para Subcoordenador para o Colegiado de Graduação da FOUFMG. 
 
01 – Elegibilidade: poderão se candidatar todos os professores do quadro permanente da 
carreira de magistério superior, lotados na Faculdade de Odontologia da UFMG. 
 
02 – As inscrições poderão ser feitas na Secretaria do Colegiado de Graduação da 
FOUFMG, sala nº. 2909, no período de 23/02/2018 a 09/03/2018, no horário de 08 horas às 12 
horas e de 14 horas às 17 horas. 
 
03 – O(s) candidato(s) inscrito(s) deverá(ão) assinar a declaração de aceite da investidura no 
cargo, caso seja(m) eleito(s). 
 
04 – O período de vigência do mandato do(s) eleito(s) será de 02 (dois) anos a partir do dia 
19/03/2018, permitindo a recondução. 
 
05 – São eleitores os membros do Colegiado de Graduação da FOUFMG. 
 
06 – A eleição será realizada no dia 14/03/2018, quarta-feira, as 8:30 horas, na sala nº. 2912, 
em reunião plenária do Colegiado de Graduação da FOUFMG. 
 
07 – A apuração dos votos será realizada ao término da votação. 
 
08 – Caberá recurso contra candidatura ou contra o resultado da eleição, por estrita arguição de 
ilegalidade, observados os seguintes prazos: 

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

 05 (cinco) dias úteis, contra o resultado da eleição, contados a partir da data da 
divulgação do resultado. 

 
09 – A data da homologação das eleições será em 20/03/2018, terça-feira, em reunião plenária 
do Colegiado de Graduação da FOUFMG, as 08:30 horas. 
 
Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2018. 
 
 
 

Professor Henrique Pretti 
Diretor da Faculdade de Odontologia/UFMG 



 

 

 
 


