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EDITAL DEMEC N° 001/2021 

 

A Comissão de Consulta Eleitoral designada pela Assembleia Departamental do Departamento de 

Engenharia Mecânica (Demec), nomeada pela Portaria Escola de Minas nº 41 de 26 de outubro de 

2021, em conformidade com o artigo 43 inciso IX do Estatuto; com a seção 2, artigo 82, parágrafo 

4º, do Regimento da Universidade Federal de Ouro Preto, 

 

 

DECIDE: 

 

 

Tornar público o presente Edital para convocar a Consulta Eleitoral junto à comunidade acadêmica 

do Demec, tendo em vista o término do mandato da Chefia do Departamento, conforme as 

disposições seguintes: 

 

 

1. A Consulta Eleitoral estará subordinada ao disposto no “Regulamento de Consulta 

Eleitoral do Demec”, elaborado pela comissão eleitoral designada pela Assembleia 

Departamental. 

 

2. A inscrição do(a) candidato(a) será efetuada por meio de documento eletrônico enviado 

para o e-mail do departamento de engenharia mecânica (demec@ufop.edu.br), no 

período de 16 de novembro até às 23h59min do dia 21 de novembro de 2021. 

 

3. Poderá candidatar-se à consulta eleitoral ao cargo de chefe e vice chefe do 

Departamento, o docente efetivo da carreira do magistério em dedicação exclusiva e o 

técnico administrativo em educação, lotados no Departamento de Engenharia 

Mecânica. 

 

4. A votação terá início às 00h01min do dia 29 de novembro de 2021 e será encerrada 

às 16h00min do dia 30 de novembro de 2021. 
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5. A apuração ocorrerá no dia 30 de novembro de 2021, após encerramento da votação, 

a partir das 16 horas e será transmitida em sala de webconferência com transmissão 

online por Google Meet com a presença da Comissão Eleitoral, dos candidatos e dos 

fiscais (se houver). O link para participação nesta transmissão será enviado para quem 

quiser participar mediante envio de e-mail (demec@ufop.edu.br) solicitando a 

participação. 

 

 

Ouro Preto, 12 de novembro de 2021. 

 

A comissão de consulta eleitoral 

 

 

Elisângela Martins Leal 

Presidente da comissão de consulta eleitoral 

 

Cláudio Márcio Santana 

Membro representante docente da comissão de consulta eleitoral 

 

Marconi Cosme Silva 

Membro representante do corpo técnico administrativo em educação da comissão de consulta 

eleitoral 

 

Gianlucca Basqui Gariglio  

Membro representante discente da comissão de consulta eleitoral 
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ANEXO I  

PROGRAMAÇÃO DA CONSULTA ELEITORAL 

DATA ATIVIDADE 

10/11/2021 Submissão à Assembleia Departamental do Regulamento 

16 a 21/11/2021 
Inscrições ao cargo de chefe e vice-chefe do Departamento de Engenharia 

Mecânica. 

22/11/2021 
Divulgação da lista de candidatos(as) homologados pela Comissão de 

consulta eleitoral até às 16 horas. 

23/11/2021 

Encaminhamento de recursos quanto à lista de candidatos(as) até às 16 

horas. 

Reunião da Comissão de consulta eleitoral para respostas aos recursos, caso 

existam, sobre a lista de candidatos. 

Homologação e Divulgação da Lista Oficial de Candidatos(as). 

De 24/11/2021 a 

25/11/2021 
Acesso ao Sistema Eleitoral 

26/11/2021 
Último dia para solicitação de inclusão de nome na Lista Oficial de 

Consulta Eleitoral 

29 e 30/11/2021 

até às 16 horas 
Votação 

30/11/2021, das 16 

horas às 18 horas 

Apuração em sala de webconferência com transmissão online pelo Google 

Meet  

01/12/2021 

Divulgação do resultado; 

Encaminhamento de recursos quanto ao resultado (impugnação); 

Reunião da comissão de consulta eleitoral para respostas aos recursos, caso 

existam, sobre o resultado; 

Homologação do resultado. 

 

Aprovado pela Comissão de consulta eleitoral em 12 de novembro de 2021. 
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