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EDITAL  
 
 
O PRESIDENTE DA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE MEDICIN A DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MINAS GERAIS, PROF. FRANCISCO JOSÉ PENNA , torna público para 
conhecimento dos DOCENTES, SERVIDORES TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS EM 
EDUCAÇÃO E DISCENTES desta Unidade, que nos dias 02 e 03 de dezembro, das 9h30min 
às 20h, na Faculdade de Medicina e das 9h30min às 1 7h no Instituto de Ciências 
Biológicas , de conformidade, com as disposições contidas nos Artigos 20 a 33 do Regimento 
Geral da UFMG e Artigos 42 e 44 do Estatuto da UFMG, será realizada consulta à comunidade 
para eleição de DIRETOR E DE VICE-DIRETOR da Faculdade de Medicina, com mandato de 
quatro anos, a partir de abril de 2014, permitida uma recondução.  
 

1. As inscrições serão feitas na Secretaria Geral, sala 081, nos dias 21/10/2013 e 22/10/2013, 
no horário de 8 às 17 horas, devendo ser assinado termo de aceite dos candidatos; 

 
2. Poderão inscrever-se os docentes integrantes da Carreira de Magistério Superior da 

Faculdade de Medicina da UFMG, em efetivo exercício do cargo de Professor Titular, 
Professor Associado IV ou Professor com o título de Doutor, neste último caso 
independentemente do nível ou da classe do cargo ocupado.  

 
3. A apuração dos votos será processada publicamente por Junta Apuradora, na Faculdade 

de Medicina, imediatamente após o término da consulta (dia 03/12/2013); 
 
4. Não serão admitidos votos cumulativos, por procuração, em consulados ou embaixadas e 

por correio eletrônico; 
 

5. Os alunos dos cursos de graduação de Medicina (1º ao 4º Período) e de Fonoaudiologia 
(1º e 2º Períodos), respectivamente, só poderão votar no ICB, enquanto os demais 
eleitores só poderão fazê-lo na Faculdade de Medicina; 

 
 

6. A contagem dos prazos para interposição de recurso contra candidatura(s) será de dois 
dias a partir do término das inscrições (23 e 24/10/13) e contra o resultado da consulta de 
cinco dias a partir da sua divulgação (04 a 09/12/2013). 

 
Belo Horizonte, 04 de outubro de 2013 

 
 

Prof. Francisco José Penna 
PRESIDENTE   


