
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 

Ato 20, de 11 de novembro de 2021.

 

Ins�tui Comissão Eleitoral para condução e realização de processo eleitoral no âmbito do Curso de
Pedagogia, na Unidade Acadêmica de Ituiutaba.

 

 

A Diretora da Unidade Acadêmica de Ituiutaba, no uso de suas atribuições, em observância às normas
estatutárias e regimentais da UEMG e considerando o disposto na Resolução COEPE Nº 273, de 21 de julho
de 2020,

 

RESOLVE:

 

Art. 1º - Fica ins�tuída no âmbito do Curso de Pedagogia, da Unidade Acadêmica de Ituiutaba da
Universidade do Estado de Minas Gerais, a Comissão Eleitoral que será responsável pela condução e
realização do processo eleitoral de representantes dos professores/as no Colegiado do Curso de Pedagogia,
nos termos do Art. 2º, inciso II, da Resolução COEPE Nº 273, de 21 de julho de 2020.

 

Art. 2º - Sob a presidência do primeiro, integram a Comissão Eleitoral a que se refere o ar�go anterior,
os docentes a seguir nominados:

- Júlio César Camargo Alves, masp: 12125878

- Vinícius Sanches Tizzo, masp: 14891949

- Murilo Didonet de Moraes, masp: 14904973

- Renata Fernandes de Queiroz, masp: 14869812

- Ananda Fagundes Guarda, masp: 14871578

 

Art. 3º - A Comissão Eleitoral terá como atribuições a coordenação, a execução, o acompanhamento, a
apuração e a divulgação dos resultados da eleição de representantes docentes para composição do
Colegiado do Curso de Pedagogia, observada a legislação ins�tucional que rege o tema e o Edital Nº
16/2021, desta Unidade Acadêmica, que regulamenta esse processo.

 

Art. 4º - A Comissão Eleitoral contará com o apoio da Secretaria Acadêmica da Unidade Acadêmica e
demais setores desta Unidade Acadêmica no decorrer de todo o processo eleitoral.

 

Art. 5º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

 

Ituiutaba, 11 de novembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Patrícia Alves Cardoso, Diretora, em 11/11/2021, às 16:32,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017


julho de 2017.
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