
 
 

 

Retificação 01 Regimento Eleitoral 2017 

A Pró-Reitora de Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora, no uso das 
atribuições que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral da UFJF, retifica os itens 
descritos abaixo do Regimento Eleitoral 2017. 
 

 

No artigo 15° 

Onde se lê: A candidatura será feita pessoalmente através da entrega dessa 
declaração devidamente assinada entre os dias 17 a 24/04/2017 de 2017, das 09 às 
17 horas, nos seguintes locais:  

Leia-se: A candidatura dos membros será feita pessoalmente através da entrega 
dessa declaração devidamente assinada entre os dias 17 a 24/04/2017 de 2017, das 
09 às 17 horas, nos seguintes locais.  
Exclusivamente para o Campus Governador Valadares o período para candidatura dos 
representantes da comunidade para será de 25 a 27/04/2017. 
 
No artigo 17°- Parágrafo único 
Onde se lê: A Comissão Eleitoral analisará os recursos no dia 27/04/2017. 

 
Leia-se: A Comissão Eleitoral analisará os recursos no dia 27/04/2017. Os recursos 
para representantes da comunidade do Campus Governador Valadares serão 
analisados pela Comissão Eleitoral no dia 28/07/2017. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

No artigo 39 

Onde se lê: 

CRONOGRAMA 

DATAS ATIVIDADES 

10/04/2017 
Reunião da Comissão Eleitoral para debater minuta do 
Regimento Eleitoral 

17/04/2017 

Divulgação do edital para os servidores docentes e técnicos 
administrativos coordenadores de projetos e/ou programas 
de extensão e para entidades parcerias de projetos e/ou 
programas de extensão 

17 a 20/04/2017 
Período para coordenadores de programas e projetos de 
extensão indicarem os beneficiários de seus projetos aptos 
a concorrerem como representantes da comunidade    

18 a 24/04/2017 

Período para candidatura dos coordenadores de programas 
e representantes de projetos (via SIGA) e dos 
representantes da comunidade (presencialmente na 
secretaria da PROEX – para o Campus de Juiz de Fora – e 
no setor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão – para o 
Campus Governador Valadares)  

Até 25/04/2017 Homologação das candidaturas 

26/04/2017 Período de recurso  

27/04/2017 Análise dos recursos 

28/04/2017 Homologação das candidaturas após recurso  

02 e 03/05/2017 

Período de votação presencial para representantes da 
comunidade na secretaria da PROEX, para o Campus de 
Juiz de Fora, e no Setor de Graduação do Campus 
Governador Valadares 

02 a 05/05/2017 
Período de votação via SIGA para coordenadores de 
programas e representantes de projetos  

08/05/2017 
Resultado da votação, para coordenadores de programas, 
representantes de projetos e da comunidade, no site da 
PROEX 

10/05/2017 Período de recursos  

11/05/2017 Análise dos recursos  

12/05//2017 Publicação do Resultado Final na página da PROEX 

 

 

 



 
 
Leia-se: 

CRONOGRAMA 

DATAS ATIVIDADES 

10/04/2017 
Reunião da Comissão Eleitoral para debater minuta do 
Regimento Eleitoral 

17/04/2017 

Divulgação do edital para os servidores docentes e técnicos 
administrativos coordenadores de projetos e/ou programas 
de extensão e para entidades parcerias de projetos e/ou 
programas de extensão 

17 a 20/04/2017 
Período para coordenadores de programas e projetos de 
extensão indicarem os beneficiários de seus projetos aptos 
a concorrerem como representantes da comunidade    

18 a 24/04/2017 

Período para candidatura dos coordenadores de programas 
e representantes de projetos (via SIGA) e dos 
representantes da comunidade (presencialmente na 
secretaria da PROEX – para o Campus de Juiz de Fora – e 
no setor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão – para o 
Campus Governador Valadares)  

25/04 a 27/04 

Período para candidatura dos representantes da 
comunidade para o Campus Governador Valadares 
presencialmente no setor de Pós-Graduação, Pesquisa e 
Extensão.  

Até 25/04/2017 
Homologação das candidaturas (exceto para representante 
da comunidade para o Campus Governador Valadares) 

26/04/2017 
Período de recurso (exceto para representante da 
comunidade para o Campus Governador Valadares) 

27/04/2017 
Análise dos recursos (exceto para representante da 
comunidade para o Campus Governador Valadares) 

28/04/2017 
Período de recurso para representante da comunidade para 
o Campus Governador Valadares. 

28/04/2017 Homologação final de todas as candidaturas após recurso  

02 e 03/05/2017 

Período de votação presencial para representantes da 
comunidade na secretaria da PROEX, para o Campus de 
Juiz de Fora, e no Setor de Graduação do Campus 
Governador Valadares 

02 a 05/05/2017 
Período de votação via SIGA para coordenadores de 
programas e representantes de projetos  

08/05/2017 
Resultado da votação, para coordenadores de programas, 
representantes de projetos e da comunidade, no site da 
PROEX 

10/05/2017 Período de recursos  

11/05/2017 Análise dos recursos  

12/05//2017 Publicação do Resultado Final na página da PROEX 



 
 

Eduardo de Castro Assis  

Presidente da Comissão Eleitoral  

 Adamo Dias Alves  

Vice-presidente da Comissão Eleitoral 

 


