
                                                                                        

ELEIÇÃO PARA COORDENAÇÃO E VICE-COORDENAÇÃO 

DO BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A Comissão designada pelo Colegiado do Bacharelado em Administração Pública da 

Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(FACC/UFJF) para coordenar a eleição para Coordenação e Vice Coordenação do Curso, para o 

mandato 01/10/2019 a 30/09/2022, comunica a abertura do processo eleitoral, o qual se dará de acordo 

com o seguinte cronograma: 

 De 09/09/2019 a 13/09/2019: inscrições das chapas, na Secretaria dos Bacharelados, 

acompanhadas das propostas (das 8h às 21h); 

 16/09/2019: divulgação das propostas apresentadas pelas chapas; 

 18/09/2019: debate com a comunidade acadêmica, às 19 horas. 

 Este debate será gravado e disponibilizado via plataforma Moodle para todos os discentes do 

curso. 

 19/09/2019 e 22/09/2019: Votação 

 Docentes – via SIGA (início da votação Às 06h00min00s do dia 19/09/2019 às 23h00min00s 

do dia 22/09/2019).; 

 Discentes – via Plataforma Moodle (fechamento da votação às 23h55min00s do dia 

22/09/2019). 

 23/09/2019: Apuração dos votos e divulgação do resultado provisório; 

 24/09/2019: Entrada e análise de recursos a partir do resultado. 

 25/09/2019: Divulgação do resultado oficial. 

Informações gerais 

 Poderão se candidatar todos os professores efetivos da FACC/UFJF; 

 Poderão votar: (I) todos os docentes da FACC/UFJF; (II) os demais professores da UFJF que 

lecionam no Bacharelado em Administração Pública; e (III) os discentes regularmente 

matriculados no curso. 

 Esclarece-se que, como não há representação discente formalizada do Bacharelado em 

Administração Pública, serão considerados válidos os votos de todos os discentes do curso. 

 Os votos recebidos serão estatisticamente ajustados de modo a garantir a proporcionalidade de 

70% (setenta por cento) para o corpo docente e 30% (trinta por cento) para o corpo discente na 

composição do resultado final. 

 Será declarada eleita a chapa que obtiver a maioria dos votos válidos. 

 Casos omissos neste edital serão julgados pela comissão eleitoral. 

 

Juiz de Fora, 30 de agosto de 2019. 

 

Renata de Almeida Bicalho Pinto – Docente 

Mônica Vasconcellos Barral Campos – Técnica Administrativa em Educação 

Bruna Regina de Souza Mattos – Discente 


