
 

 

EDITAL 12/2019 
DIRETORIA 
___________________________________________________________________ 
Eleição de Representante dos Professores Titulares e Suplentes na Câmara 
Departamental do Departamento de Odontologia Restauradora/ODR/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 03 (três) vagas para Representante das Classe de 
Professores do ODR (um Titular e dois Suplentes), junto à Câmara Departamental de 
Odontologia Restauradora, cuja eleição será realizada no dia 27 de maio de 2019, de 08 
horas às 16 horas, sala 3308, na Secretaria do ODR, desta Faculdade. 
 

A - Elegibilidade: poderão se candidatar todos os Professores Titulares lotados no ODR, 
salvo os professores da Classe de Professor Titular;; 
 
B - Período de Inscrição: Do dia 07/05/2019 até o dia 23/05/2019, na Secretaria do 
Departamento na sala 3308, no horário de 07h30min horas às 12h00min horas e das 
13h30min às 16h00min horas; 
 
C - Período de Vigência: 24/06/2019a 24/06/2021, podendo ser reconduzido; 
 
D- São eleitores os professores lotados no ODR, salvo os professores da Classe de 
Professor Titular; 
 
E - Data da eleição: dia 27/05/2019, de 08 horas às 16 horas, na Sala 3308 (Secretaria do 
Departamento de Odontologia Restauradora) desta Faculdade; 
 
F - Data da apuração: dia 27/05/2019, às 16h30min horas, na Sala 3308 desta Faculdade; 
 

G - Caberá recurso contra candidatura ou contra o resultado de eleição, por estrita 
argüição de ilegalidade, observado 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.   

 
H- O resultado será homologado em reunião da Câmara Departamental do ODR no dia 
24/06/2019, às 08h30min, na Sala 2930 da Egrégia Congregação desta Faculdade. 

 
Belo Horizonte, 06 de maio de 2019. 
 

 

 
Professor Henrique Pretti 

Diretor da Faculdade de Odontologia/UFMG 
 


