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FACULDADE DE NUTRIÇÃO 

 
 A Comissão Eleitoral, constituída pela Portaria nº 299/2021, no uso de 
suas atribuições legais, divulga o resultado do processo de consulta à 

comunidade para indicação de Diretor(a) e Vice-Diretor(a) da Faculdade de 
Nutrição da Universidade Federal de Alfenas, realizada no dia 05 de abril de 
2021. 

 
Totalização dos votos: 
 

Chapa Nome do Diretor(a) Nome do Vice-Diretor n° votos 

Única Cristina Garcia Lopes Alves Luciana Azevedo 85,43 

 

n° de votos de docentes na chapa 1: 14 
n° de votos de docentes em branco: 0 
n° de votos de docentes nulo: 3 

 
n° de votos de TAE na chapa 1: 3 
n° de votos de TAE em branco: 0 

n° de votos de TAE nulo: 0 
 
n° de votos de discentes na chapa 1: 28 

n° de votos de discentes em branco: 1 
n° de votos de discentes nulo: 7 
 

A contagem final de votos seguiu a fórmula: 
Vx = (nVT / ntT x 20) + (nVA / ntA x 10) + (nVD / ntD x 70) 
  

onde: 
Vx = número de votos para a chapa inscrita 
ntT = número total de TAE (votantes) 

ntA = número total de discentes (votantes) 
ntD = número total de docentes (votantes) 
nVT  = número  de votos dos TAE 

nVA  = número de votos dos discentes 
nVD = número de votos dos docentes 
 

Assim, Vx = (3 / 3 x 20) + (28 / 36 x 10) + (14 / 17 x 70) = 20 + 7,78 + 57,65 = 
85,43 
 

“Do Processo Eleitoral caberá recurso à Comissão Eleitoral, até quarenta e oito 
horas após a divulgação dos resultados no site oficial da FANUT/UNIFAL-MG. 
Possíveis recursos poderão ser apresentados nos dias 07 e 08 de abril de 

2021, para a Comissão Eleitoral (COMISSAO-299-2021) via SEI.” 
 

Alfenas, 06 de abril de 2021. 

 
 
 

Profa. Fernanda de Carvalho Vidigal 
Presidente da Comissão Eleitoral da FANUT/UNIFAL-MG 


