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EDITAL Nº 01/2021

Processo nº 23087.009643/2021-44

OBJETO: Esse Edital tem por objeto a eleição para composição dos representantes docente
externos do Colegiado do curso de Física - Licenciatura, para o mandato com vigência entre
07/2021 - 07/2023.

 

1. DAS NORMAS

1.1. Segundo o regimento interno do colegiado do curso de Física – Licenciatura, o
colegiado do curso de Física – Licenciatura é composto por

1.2. Coordenador;

1.3. Vice-Coordenador;

1.4. 1 (um) representante docente pertencente ao quadro de docentes do
departamento de Física, excluindo-se o vice;

1.5. 2 (dois) representantes docentes externos ao departamento de Física,
pertencentes a Institutos/Cursos que ofereçam disciplinas para o curso de Licenciatura em
Física; e

1.6. 1 (um) representante discente.

1.7.  As eleições para a composição do Colegiado do Curso de Física, conforme
trata o § 6o   do Art. 2º do referido regimento serão realizadas conforme segue:

    I – Estarão aptos a votar todos os docentes efetivos lotados no Departamento de Física, os
docentes efetivos que lecionaram disciplinas oferecidas ao curso de Licenciatura em Física
nos últimos quatro semestres e o representante discente;

     II – O pleito será organizado pelo Colegiado do Curso e realizado via secretaria do curso de
Física – Licenciatura.   

III – Tendo em vista a implementação do Sistema de votação Online da UNIFAL-MG, bem
como as restrições devido a medidas de distanciamento, o pleito será realizado via Sistemas
de votações da Unifal; o gestor da eleição ficará responsável pelo envio do link de votação,
assim como o login e senha, para que os docentes e o representante discente possam votar.

    IV – após o prazo supracitado, o colegiado em exercício do curso de Física -  Licenciatura
terá três (3) dias úteis para julgamento de elegibilidade e divulgação de candidatos.

    V – o pleito será realizado após sete (7) dias corridos da divulgação dos candidatos, tendo os
votos recolhidos durante o prazo de um (1) dia útil;
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    VI – a apuração e divulgação dos resultados da eleição terá um prazo de um (1) dia útil para
acontecer; e

    VII – haverá um prazo de um (1) dia útil para recursos e posterior divulgação final dos
eleitos. 

    § 1o Durante o pleito, cada votante irá votar no coordenador (uma indicação), no
representante da Física (uma indicação) e no representante externo (uma indicação).

    § 2o  Será eleito coordenador o mais votado em sua categoria. 

    § 3o Os representantes docentes da Física e externos serão os dois mais votados em suas
respectivas categorias.   

    § 4o O Vice-coordenador será o mais votado entre os representantes do curso de Física -
Licenciatura.

    § 5o  O suplente será o quinto mais votado nas eleições para os representantes docentes
(Física e externo). 

    § 6o O representante discente será indicado pela representação estudantil.

2. DAS VAGAS

2.1. Candidaturas nas opções:

2.2. (2) representantes docentes externos do curso de Física.

2.3. (1) suplente externo do curso de Física.

3. DAS INSCRIÇÕES:

3.1. Período: 01/07/2021 a 14/07/2021: Divulgação das normas para as eleições e
abertura do prazo para candidaturas.

3.2. Inscrições: As inscrições poderão ser feitas via e-mail da secretaria da Física:
secretaria.fisica@unifal-mg.edu.br

4. JULGAMENTO DA ELEGIBILIDADE E DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

4.1. Data: 19/07/2021 – 20/07/2021: 

4.2. Local: A divulgação será feita via e-mail Institucional.

5. DA ELEIÇÃO:

5.1. Data da Votação: 26/07/2021

5.2. Local: Via sistemas de votação da Unifal pelo Link: https://eleicoes.unifal-
mg.edu.br/helios/e/eleicoes-colegiado-fisica-07-2021_34

6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

6.1. Data: 27/07/2021.

6.2. Local: a divulgação será feita via e-mail Institucional.

7. APRECIAÇÃO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

7.1. Data: 28/07/2021.

7.2. Local: a divulgação será feita via e-mail institucional.
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Documento assinado eletronicamente por Person Pereira Neves, Professor do
Magistério Superior, em 28/06/2021, às 16:51, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0538315 e o código CRC CA662834.

Prof. Dr. Person Pereira Neves

Coordenador do curso de Física - Licenciatura

Departamento de Física - Instituto de Ciências Exatas

Referência: Processo nº 23087.009643/2021-44 SEI nº 0538315
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