UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS – UNIDADE BARBACENA

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO DO EDITAL 02/2021 – COMPOSIÇÃO DO NDE DE PEDAGOGIA –
BIÊNIO 2021-2023

A Direção da Unidade Acadêmica de Barbacena, da Universidade do Estado de Minas Gerais, no
uso de suas atribuições e nos termos do disposto pela Resolução COEPE/UEMG Nº 284, de 11
de dezembro de 2020, torna público aos interessados que fica alterado o cronograma previso
para a eleição de representantes dos(as) professores(as) para a composição do Núcleo Docente
Estruturante – NDE do Curso de Pedagogia – Licenciatura.
ONDE SE LÊ:

5.

Das Inscrições

5.1 A inscrição para a eleição será feita individualmente pelo candidato;
5.2 Para as inscrições, o candidato deverá enviar um e-mail para a presidência do
Colegiado de Curso / Coordenação de Curso (pedagogia.barbacena@uemg.br),
demonstrando interesse em participar do pleito.
5.3 As inscrições serão realizadas no período de 13/07/2021 até 17/07/2021.
LEIA-SE:

5.

Das Inscrições

5.1 A inscrição para a eleição será feita individualmente pelo candidato;
5.2 Para as inscrições, o candidato deverá enviar um e-mail para a presidência do
Colegiado de Curso / Coordenação de Curso (pedagogia.barbacena@uemg.br),
demonstrando interesse em participar do pleito.
5.3 As inscrições serão realizadas no período de 13/07/2021 até 21/07/2021.

ONDE SE LÊ:

8.

Da Eleição

8.1 O processo de votação para representação docente no Núcleo Docente
Estruturante do Curso de Pedagogia - Licenciatura dar-se-á pelo voto direto, secreto e
facultativo.
8.2 O processo de votação será on-line, por meio de sistema a ser divulgado pelo
Colegiado de Curso ou pela Comissão Eleitoral;
8.3 Cada eleitor receberá por e-mail, antes da data da votação, orientações sobre os
procedimentos a serem seguidos para a votação.
8.7 A votação ocorrerá em momento pré-definido, informado com antecedência,
entre 8h00 e 17h00, no dia 26 de Julho de 2021, conforme orientação a ser divulgada
pela Comissão Eleitoral.
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LEIA-SE:

8.

Da Eleição

8.1 O processo de votação para representação docente no Núcleo Docente
Estruturante do Curso de Pedagogia - Licenciatura dar-se-á pelo voto direto, secreto e
facultativo.
8.2 O processo de votação será on-line, por meio de sistema a ser divulgado pelo
Colegiado de Curso ou pela Comissão Eleitoral;
8.3 Cada eleitor receberá por e-mail, antes da data da votação, orientações sobre os
procedimentos a serem seguidos para a votação.
8.7 A votação ocorrerá em momento pré-definido, informado com antecedência,
entre 8h00 e 17h00, no dia 29 de Julho de 2021, conforme orientação a ser divulgada
pela Comissão Eleitoral.

ONDE SE LÊ:
ANEXO I - Cronograma
Até 09/07/2021

Publicação e divulgação do Edital.

Até 09/07/2021

Divulgação do Ato de instituição da Comissão Eleitoral.

13/07/2021 a 18/07/2021

Período para inscrições dos(as) docentes candidatos(as).

19/07/2021
19/07/2021

Análise da documentação apresentada por docentes candidatos(as)
inscritos face aos requisitos e critérios exigidos.
Divulgação preliminar dos(as) docentes inscritos(as).

21/07/2021

Período para interposição de recursos ou impugnação às
candidaturas
Divulgação dos resultados dos recursos.

21/07/2021 a 22/07/2021

Período para interposição de contrarrazões.

23/07/2021

Homologação das candidaturas deferidas.

19/07/2021 a 21/07/2021

26/07/2021
26/07/2021

Votação e Apuração do resultado pela Comissão Eleitoral após o
encerramento da votação.
Divulgação do Resultado da Eleição.

29/07/2021

Período para interposição de recursos referentes ao Resultado da
Eleição.
Divulgação do Resultado após análise de recursos.

29/07/2021 a 30/07/2021

Período para interposição e de contrarrazões.

31/07/2021

Análise de contrarrazões.

31/07/2021

Homologação e Divulgação do resultado final da Eleição.

27/07/2021 a 28/07/2021
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LEIA-SE:
ANEXO I - Cronograma
Até 09/07/2021

Publicação e divulgação do Edital.

Até 09/07/2021

Divulgação do Ato de instituição da Comissão Eleitoral.

13/07/2021 a 21/07/2021

Período para inscrições dos(as) docentes candidatos(as).

22/07/2021
22/07/2021

Análise da documentação apresentada por docentes candidatos(as)
inscritos face aos requisitos e critérios exigidos.
Divulgação preliminar dos(as) docentes inscritos(as).

23/07/2021

Período para interposição de recursos ou impugnação às
candidaturas
Divulgação dos resultados dos recursos.

24/07/2021 a 25/07/2021

Período para interposição de contrarrazões.

26/07/2021

Homologação das candidaturas deferidas.

22/07/2021 a 23/07/2021

29/07/2021
29/07/2021

Votação e Apuração do resultado pela Comissão Eleitoral após o
encerramento da votação.
Divulgação do Resultado da Eleição.

02/08/2021

Período para interposição de recursos referentes ao Resultado da
Eleição.
Divulgação do Resultado após análise de recursos.

02/08/2021 a 03/08/2021

Período para interposição e de contrarrazões.

04/08/2021

Análise de contrarrazões.

04/08/2021

Homologação e Divulgação do resultado final da Eleição.

30/07/2021 a 31/07/2021

Barbacena, 20 de julho de 2021
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