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ANEXO I 
 

 

CONSULTA À COMUNIDADE PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DA LISTA 

TRÍPLICE DE CANDIDATOS AOS CARGOS DE DIRETOR E VICE-DIRETOR  

DA ESCOLA DE VETERINÁRIA DA UFMG 

 
 

Normas Gerais de Operacionalização 
(aprovada pela Egrégia Congregação desta Unidade em 26 / 02 / 2014) 

 
 

Capítulo 1 

 
 

Seção I 
 

 

Das Finalidades 

 

Art. 1º - O processo de consulta destina-se a subsidiar a Congregação na elaboração da lista 

tríplice para escolha do Diretor e Vice - Diretor da Escola de Veterinária da 

Universidade Federal de Minas Gerais. 

 
 

Seção II 

 
 

Da comissão Eleitoral 

 

Art. 2º – O processo de consulta será coordenado pela Comissão Organizadora, estando as 

disposições constantes neste ato normativo. 

 

Art. 3º – A Comissão Organizadora é composta de cinco membros efetivos e três suplentes, 

Portaria de designação nº 71/2013-GD, de 05/11/2013, sendo integrantes os 

Professores ELOÍSA DE OLIVEIRA SIMÕES SALIBA (Presidente), MARCOS 

BRYAN HEINEMANN (Secretário), RONALD KENNEDY LUZ, o Servidor 

SAMUEL DA SILVA REZENDE e Acadêmico de Graduação JOÃO LUCAS 

QUINTANILHA GONÇALVES, com as suplências dos respectivos segmentos, 

conforme se segue: Prof. ÁLAN MAIA BORGES, Bióloga   SUELLEN CRISTINA 

MOREIRA DE SALES e o acadêmico   GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA 

ABREU MOREIRA. 

 

Parágrafo único – A Comissão Organizadora terá apoio da Secretaria Geral da Escola de 

Veterinária da UFMG. 

 

Art. 4º – Compete a Comissão Organizadora 

 

I. Homologar inscrições de candidatos. 
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II. Coordenar o processo de consulta. 

III. Emitir instruções sobre a maneira de votar. 

 

 

Seção III 

 

 

Da Comissão Eleitoral 

 

Art. 5º - O processo eleitoral será coordenado pela Comissão Eleitoral, designada pela Direção 

da Escola de Veterinária. 

 

Art. 6º - Compete à Comissão Eleitoral 

 

I. Providenciar o material necessário a consulta. 

II. Nomear mesas receptoras, determinando-lhes os locais de funcionamento e 

supervisionando-lhes as atividades. 

III. Nomear Junta Apuradora. 

IV. Credenciar fiscais indicados pelos candidatos. 

V. Divulgar até o limite de 500 cópias xerográficas o programa de trabalho 

apresentado no ato da inscrição. 

VI. Organizar debates entre os candidatos inscritos e a comunidade, com ampla 

divulgação prévia. 

VII. Publicar os resultados da consulta e enviá-los à Congregação. 

VIII. Julgar os recursos no âmbito de sua competência. 

IX. Resolver casos omissos. 

X. Organizar reuniões de instrução para as mesas receptoras e junta apuradora. 

 

 

Seção IV 

 

 

Dos Votantes 
 

Art. 7º - São votantes 

 

I. Os membros do corpo discente regularmente matriculados nos cursos de Graduação em 

Medicina Veterinária e Aquacultura, em disciplinas a partir do 4º período, e de Pós-

Graduação da Escola de Veterinária da UFMG, exceto aqueles com trancamento total 

de matrícula.  

 

Parágrafo 1º– Não poderão votar alunos matriculados em disciplinas isoladas dos cursos de 

Graduação e Pós-Graduação ou em Curso de Extensão. 

 

Parágrafo 2º – Os votantes do Corpo Discente serão listados por Curso (Graduação e Pós-

Graduação) em ordem alfabética. 

 



 3/6 

II. Os membros efetivos do Corpo Docente e professores eméritos da Escola de Veterinária 

da UFMG, inclusive os que se encontram em processo de qualificação, férias ou 

licença-prêmio. 

 

Parágrafo único – Não têm direito a voto os professores em licença sem vencimentos, os 

professores substitutos e os professores que tiverem se aposentado até o dia 27 de março 

de 2014. 

 

III. Os membros do Corpo Técnico-Administrativo da Escola de Veterinária da UFMG, 

exceto os que tiverem com seu contrato de trabalho suspenso ou em licença sem 

vencimento até o dia 27 de março de 2014. 

 

Art. 8º – As listas de votantes serão elaboradas com os dados obtidos junto a Seção de Pessoal e 

Seções de Ensino (Graduação e Pós-Graduação), com base na situação de cada membro 

em 27 de fevereiro de 2014 (Data limite para acerto de matrículas da Pós-Graduação). 

 

Parágrafo 1º– Os eleitores votarão como membro de um segmento. Os votantes que 

pertencerem a mais de um segmento terão direito somente a um voto, e votarão: 

 

I. Aluno/funcionário – como funcionário. 

II. Aluno/docente – como docente. 

 

 

Seção V 

 
 

Do Calendário 

Ano: 2014 

 

  

Dia 26/fevereiro – Aprovação das Normas Gerais da Consulta, pela Congregação. 

 

De 06 a 17/março – Período de para inscrição de candidatos. Local: Secretaria Geral da Escola 

de Veterinária da UFMG, Horário: dias úteis de 09:00 às 11:00 horas e de 

14:00 às 16 horas. 

 

Dia 24/março – Debate Oficial. Horário: de 9:00 às 11:00 horas, auditório da EV/UFMG. 

 

Dia 27/março – Consulta à Comunidade, no saguão de entrada (andar térreo da EV/UFMG) de 

8:30 às 17:00 horas e na Fazenda Experimental “Hélio Barbosa” de 09:00 às 

14:00 horas. 

 

Dia 27/março – Apuração: na Sala da Congregação, após o término dos trabalhos das mesas 

receptoras. 

 

Dia 28/março – Envio dos resultados à Congregação. 

 

Dia 02/abril – Reunião da Congregação para elaboração da lista tríplice. 
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Seção VI 

 

 

Dos Candidatos e das Inscrições 

 

Art. 9º - Poderão participar como candidatos aos cargos de Diretor e Vice-diretor os docentes 

integrantes da Carreira do Magistério Superior da UFMG, nos cargos de Professor 

Titular, Associado, Adjunto e os portadores do Título de Doutor, neste caso, 

independentemente do nível ou da classe do cargo ocupado. 

 

Art. 10 - Serão aceitas apenas inscrições de candidaturas vinculadas de Diretor e Vice-Diretor. 

 

Parágrafo único - No ato de inscrição, os candidatos apresentarão uma cópia do curriculum 

vitae atualizado (plataforma Lattes) e do documento com as proposições básica do 

programa de trabalho, este último impresso e gravado em CD rom, com vistas à 

divulgação. 

 

 

 

Capítulo II - Da consulta 

 
 

Seção I 

 
 

Das Mesas Receptoras 
 

Art.11 - A Comissão Eleitoral, indicada pela Direção da Unidade, providenciará 04 (quatro) 

Mesas Receptoras, sendo uma destinada ao recebimento de votos de docentes e 

técnico-administrativos, duas para discentes e uma para técnico-administrativos da 

Fazenda Experimental “Hélio Barbosa”. 
 

Art. 12 - Cada Mesa Receptora será composta por um presidente, dois mesários e um secretário, 

nomeados pela Diretoria da Escola, dentre os integrantes da cada seguimento. 
 

 

Seção II 

 

 

Do Material 
 

Art. 13 - A Comissão Eleitoral providenciará para cada Mesa Receptora o material necessário à 

consulta, como: relação de votantes, urnas, cédulas, cabines, instruções de 

procedimentos e modelo de ata. 
 

Art. 14 - As cédulas terão as seguintes cores: 
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I. Verde, destinada do Corpo Docente.  

II. Azul, destinada ao Corpo Técnico-Administrativo. 

III. Branca, ao Corpo Discente. 

 

 

Seção III 

 
 

Da Votação 

 

Art.15 - Cada votante deverá assinalar apenas uma chapa na relação constante da cédula. 

 

Art.16 - Votarão em separado as pessoas que se julgarem com direito a voto, mas cujos nomes 

não se encontrem nas listas oficiais. 

Seção IV 

 
 

Da competência das Mesas Receptoras 

 

Parágrafo 1º - Compete ao Presidente da Mesa Receptora 

 

I. Dirigir os trabalhos 

I. Lacrar a urna e rubricar o lacre, terminada a votação. 

II. Inutilizar nas listas o espaço não assinado. 

III. Mandar lavrar, pelo secretario, a ata da consulta. 

IV. Assinar a ata juntamente com os demais membros presentes. 

V. Entregar a urna e demais documentos ao presidente da Junta Apuradora. 

VI. Dirimir dúvidas. 

 

Parágrafo 2º - Compete aos mesários e secretario cumprir as determinações do Presidente, bem 

como substituí-lo na sua falta ou impedimento ocasional. 

 

Parágrafo 3º - Compete ao secretario lavrar a ata da consulta. 

 

 

Seção V 

 
 

Da Apuração 

 

Art. 17 - A Comissão Eleitoral nomeará uma Junta Apuradora, entre os integrantes de cada 

seguimento, composta por um presidente, um secretário e dois apuradores. 

 

Art. 18 - A Junta Apuradora iniciará suas atividades logo após o encerramento dos trabalhos das 

Mesas Receptoras. 

 

Parágrafo 1º - Além da Junta Apuradora, terão acesso ao local da apuração os membros da 

Comissão Eleitoral e, no máximo, dois fiscais credenciados de cada chapa inscrita. 
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Parágrafo 2º - A apuração deverá ser realizada através de mapas fornecidos pela Comissão 

Eleitoral, apresentando os resultados por segmento. 

 

Art. 19 - Será anulada a cédula com mais de uma chapa assinalada ou que contenha quaisquer 

tipos de rasura, com julgamento a critério da junta apuradora. 

 

Art. 20 - O voto de cada eleitor será ponderado da seguinte forma: 

 

I. No caso de docentes, pela multiplicação do número total de votantes do segmento por 

0,7 e dividido pelo número total de docentes qualificados da Escola de Veterinária da 

UFMG. 

 

II. No caso de servidores técnico-administrativos, pela multiplicação do número total de 

votantes do segmento por 0,15 e dividido pelo número total de servidores técnico-

administrativos qualificados da Escola de Veterinária da UFMG. 

 

III. No caso de discentes, pela multiplicação do número de votantes do segmento por 0,15 

e dividido pelo número total de discentes qualificados da Escola de Veterinária da 

UFMG. 

 

Parágrafo 1º - Para efeito do disposto no caput do artigo, o número total de eleitores de cada 

segmento será fixado pelas listas conforme o Art. 6º. 

 

Art. 21 - Terminada a apuração, a Junta Apuradora enviará à Comissão Eleitoral a 

documentação pertinente, como ata, votos, mapas e lista de votantes. 

 

Parágrafo único – Os resultados da consulta serão divulgados imediatamente após a apuração, 

em locais públicos da Escola de Veterinária da UFMG. 

 

Art. 22 - Após a divulgação dos resultados, a Comissão Eleitoral receberá, até as dezesseis horas 

e trinta minutos do segundo dia útil, recursos a serem julgados contra ocorrências que, 

a juízo de um ou mais votantes, possam ter comprometido o resultado final do 

processo de consultivo. 

 

Art. 23 - A Comissão Eleitoral encerrará suas atividades com o envio dos resultados e de toda a 

documentação da consulta à Congregação, no prazo estipulado no calendário. 

 

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2014 

 

 

 

 

 

Presidente da Congregação da 

Escola de Veterinária da UFMG 


