
 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

 ESCOLA DE MINAS – DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA        

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA CHEFE DO 

DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA - 2020 
 

Tendo como base o Regulamento Eleitoral das eleições do biênio 2020 – 2022, 

amplamente divulgado, junto a este edital, convoca-se a comunidade acadêmica 

do Departamento de Geologia, composta por servidores técnicos- 

administrativos em educação, docentes e discentes da Graduação e Pós 

Graduação, para a eleição do chefe deste departamento. 

 

Os candidatos a chefe de departamento deverão formalizar sua candidatura 

junto à comissão eleitoral por meio de documento assinado e enviado por 

correspondência eletrônica ao endereço eleicao2020.degeo@ufop.edu.br até as 

17h00 do dia 02/10/2020, solicitando a confirmação de recebimento de e-mail. 

 

A eleição ocorrerá no dia 9/10/2020, entre 8h30 e 17h00. Ela se dará por meio 

remoto pelo Sistema de Votação Eletrônica disponibilizado pelo Núcleo de 

Tecnologia da Informação (NTI), da UFOP e de uso regular na instituição, 

conforme descrito no título IV do regulamento eleitoral. 

 

A divulgação do resultado será feita no site do DEGEO e difundido pelas redes 

sociais disponíveis.  

 

Do resultado da eleição será lavrada ata, que será assinada por todos os 

membros da Comissão Eleitoral. 

 

 

Ouro Preto, 24 de setembro de 2020 

 

 

 
 

Paulo de Tarso Amorim Castro 

 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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CALENDÁRIO ELEITORAL 

 

• 28/09/2020 (segunda – feira) 

- Instalação da Comissão Eleitoral e início dos trabalhos 

 

• 28/09/2020 até 10h00 

-Divulgação do Edital de Convocação da Eleição e do Regulamento 

Eleitoral por intermédio de sítio do DEGEO/EM /UFOP na internet, nas 

redes sociais e por e-mail à comunidade acadêmica. 

 

• Até o dia 02/10/2020 (sexta-feira), até 17h00. 

 - Encaminhada a candidatura via e-mail ao endereço  

eleicao2020.degeo@ufop.edu.br  

 

• 05/10/2020 (segunda-feira) até 11h00. 

-Divulgação de candidaturas aceitas. 

 

• 08/10/2020 (quinta-feira)  

- Reservado para debate com a comunidade por meio de live 

 

• 09/10/2020 (sexta-feira)  

- 8h:30 às 17h00, votação. 

 

• 09/10/2020 (sexta-feira)   

- 17h:30, apuração e divulgação da candidatura eleita 

 

• Recurso 

-Até 24h após a divulgação do resultado (10/10/2020). 

 

• 11 /10/2020 (domingo) - Divulgação do resultado. 
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