
 
 

 

Edital 004/2019 

Eleição do Representante discente 

 

O Coordenador do Programa de Pós-graduação em Neurociências do Instituto de Ciências 

Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais, doravante denominado Programa, FAZ 

SABER, para conhecimento dos Discentes do Programa de Pós Graduação em Neurociências que 

de 15 de julho à 29 de julho de 2019 estão abertas as inscrições para a eleição do representante 

dissente junto ao Colegiado. 

1 – DAS INFORMAÇÕES  PRELIMINARES 

1.1 Será realizada no dia 02/08 eleição para representantes discentes, titulares e suplentes, para 

o Colegiado do Programa. 

1.2 Estas eleições serão coordenadas pela Secretaria do Programa. 

 
2 - DAS VAGAS, CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE E DOS VOTANTES 

2.1 Estas eleições visam o provimento da representação discente junto ao Colegiado do Programa 

(titular e suplente) a serrem eleitos pelos alunos regularmente matriculados no Programa de pós 

Graduação em Neurociências 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1 A  inscrição dos candidatos deverá ser feita exclusivamente pela internet pel site do Programa 

no período de 15 a 29 de Julho de 2019 

3.2 A inscrição deverá ser realizada em chapas indicando o  membro titular e o seu respectivo 

suplente. 

3.2 Ao apresentar a inscrição os dois candidatos deverão aceitar o termo de "Aceite de 

Representação". 

3.3 A homologação das inscrições deverá acontecer no dia 30 de julho de 2019. 

3.4 A pedido de cada chapa inscrita a secretaria do Colegiado deverá encaminhar e_mail aos 

alunos do programa com a proposta dos candidatos. 

3.5 A interposição de recursos contra a impugnação de candidaturas deverá ser apresentada 

diretamente à secretaria no dia 31/07/2019 até as 12h.  

 

4. DA VOTAÇÃO 

4.1 A votação acontecerá exclusivamente por meio eletrônico em link disponibilizado na página 

do Programa na Internet. 

4.2 serão recebidos apenas os votos depositados entre 09h e 16h do dia 02/08. 

4.3 O voto será dado à chapa 

 

5. APURAÇÃO 

5.1 A apuração será realizada pela secretaria do Programa no dia 04/08/2019 



 
 

 

6. DOS RESULTADOS 

6.1 A secretaria divulgará o resultado das eleições no dia 04/08/2019. 

6.2 A interposição de recursos contra o resultado das eleições será de 48 após a divulgação dos 

resultados. 

6.3 Estarão eleitos o representante e o respectivo suplente independentemente do número de 

votantes.  


