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CONVOCAÇÃO 

 
 Os Chefes de Departamentos, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no Art. 19 da Portaria nº 08, de 14 

de março de 2014, torna público o processo eleitoral para dois representantes discentes e dois representantes técnico-

administrativos para o Departamento de Ciências Agrárias - DCA; dois representantes discentes e dois representantes 

técnico-administrativos para o Departamento de Engenharia e Computação - DEC; dois representantes discentes e dois 

representantes técnico-administrativos para o Departamento de Ciências e Linguagens - DCL; dois representantes discentes e 

dois representantes técnico-administrativos para Departamento de Ciências Gerenciais e Humanas - DCGH, nos termos da 

presente convocação. 

1. Poderão concorrer à representação discente os alunos maiores de 18 (dezoito) anos, regularmente matriculados nos cursos 

relacionados no item 3, 4, 5 e 6 e que não tenham sofrido sanção disciplinar no período de dois anos anteriores, a contar da 

presente data, conforme Art. 22 da Portaria nº 08, de 14 de março de 2014. 

2. Poderão concorrer à representação do corpo técnico-administrativo qualquer servidor efetivo do Campus, em exercício, 

preferencialmente em área afim ao respectivo departamento. 

3. Serão considerados, para fins de eleição do DCA, os seguintes cursos a ele vinculados: 

a) Bacharelado em Agronomia; 

b) Bacharelado em Zootecnia; 

c) Bacharelado em Engenharia de Alimentos; 

d) Bacharelado em Medicina Veterinária; 

g) Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio; 

h) Técnico em Agropecuária Subsequente; 

4. Serão considerados, para fins de eleição do DEC, os seguintes cursos a ele vinculados: 

a) Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; 

b) Bacharelado em Engenharia de Computação; 

c) Bacharelado em Engenharia de Produção; 

d) Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio; 

e) Técnico em Manutenção Automotiva Integrado ao Ensino Médio; 

f) Técnico em Manutenção Automotiva Subsequente. 

5. 4. Serão considerados, para fins de eleição do DCL, os seguintes cursos a ele vinculados: 

a) Licenciatura em Ciências Biológicas; 

b) Licenciatura em Física; 

c) Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio. 

6. Serão considerados, para fins de eleição do DCGH, os seguintes cursos a ele vinculados: 

a) Bacharelado em Administração; 

b) Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio. 

7. As inscrições das candidaturas acontecerão nos dias 29 e 30 abril de 2019, das 07h30 às 10h30, das 13h30 às 16h30, das 

18h00 às 20h00, na Secretaria dos Departamentos, com a estagiária Maria Laura Gomes Carvalho. O candidato deverá 

apresentar um documento de identidade com foto (original e cópia) no ato da inscrição. 

8. A votação será realizada nos dias 13, 14 e 15 de maio de 2019, on line. 

9. A apuração ocorrerá após a votação, nos termos do Art. 20 da Portaria nº 08/2014. 

10. Em caso de empate, serão adotados critérios previstos no Art. 21 da Portaria nº08/2014. 

12. O voto é pessoal, facultativo e intransferível. Não sendo admitidos votos por procuração, e-mail, fax ou similares. 

13. Caso um servidor do quadro de pessoal do Campus também seja aluno, votará e poderá ser votado apenas na categoria 

referente ao seu vínculo profissional. 

14. A presente convocação será afixada nos murais e locais de ampla circulação do Campus, e publicada no Portal do 

Campus Bambuí. 

 

Carlos Manoel de Oliveira 

Chefe do Departamento de Ciências Agrárias 

Cássia Félix Dias Criscolo 

Chefe do Departamento de Ciências Gerenciais e Humanas 

Elton José Pereira 

Chefe do Departamento de Ciências e Linguagens 
Vladimir Antônio Silva 

Chefe do Departamento de Engenharia e Computação 

Sávio Fonseca Silva 

Representante Discente 

Bambuí, 25 de abril de 2018. 


