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DESPACHO CBA-CELCA Nº 2 DE 30 DE AGOSTO DE 2022

 

Divulgação do pleito complementar
 

À Comunidade Acadêmica 
 

A Comissão Eleitoral vem dar publicidade à retificação do cronograma da eleição complementar para a
escolha dos representantes discentes, docentes e técnicos-administrativos para o Conselho Acadêmico, por
meio do documento "Retificação nº 01" da Instrução Normativa nº 02/2022 e do "Despacho nº 1", que
homologa as primeiras candidaturas e instrui para a necessidade de um "pleito complementar".

É preciso salientar que, no pleito regular, o número de candidaturas registradas foi menor que o número de
representantes a serem eleitos em todos os segmentos. Portanto, pelo Art. 17 da referida IN, tais membros
seriam eleitos automaticamente, como consta no Despacho anterior. Ouvida a Direção Geral (Art. 18), optou-
se por um pleito complementar ao mesmo processo eleitoral, referente à eleição dos membros faltantes,
como segue:

Segmento Vagas remanescentes

Discente Representantes suplentes

Docente 1 representante titular + representantes suplentes
Técnico-administrativo 1 representante titular + representantes suplentes

As normas eleitorais serão as mesmas do pleito regular, porém, condicionadas ao novo cronograma
incluso na Retificação nº 1. O novo período de inscrições das candidaturas será de 02/09 a 02/10/2022, em
virtude das férias letivas. A votação será nos dias 18 a 20/10/2022.

É preciso ressaltar a importância da participação da comunidade no Conselho Acadêmico, que é o principal
órgão deliberativo do Campus.

Comissão Eleitoral. 
 

 
.

Documento assinado eletronicamente por Erik Campos Dominik, Presidente da Comissão, em
30/08/2022, às 15:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs
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