
Universidade Federal de Ouro Preto

Secretaria dos Órgãos Colegiados

EDITAL SOC Nº 11, DE 10 DE SETEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a prorrogação do prazo para inscrições de
candidaturas às representações no Conselho
Universitário da UFOP.

O Presidente da Comissão incumbida da condução do processo eleitoral para
representantes no Conselho Universitário da Universidade Federal de Ouro Preto, no uso de suas
atribuições legais, considerando os novos Estatuto e Regimento Geral da UFOP; aprovados,
respectivamente, pelas Resoluções CUNI nº 1.868 e nº 1.959; as Resoluções CUNI nº 2.361, nº
2.362 e nº 2.454; a Portaria Reitoria nº 481/2021  e o Edital SOC 10/2021,

RESOLVE:

1. Prorrogar até o dia 12 de setembro de 2021 o prazo para inscrição de candidaturas às
representações do Conselho Universitário da UFOP.

Parágrafo único. Os candidatos à representação deverão apresentar os nomes que comporão a
chapa (titular e suplente), conforme ficha de inscrição constante do Edital SOC 10/2021 - Anexo 2,
que deverá ser preenchida, assinada, digitalizada e enviada para o e-mail da Secretaria dos Órgãos
Colegiados (SOC), soc@ufop.edu.br.

ELEONARDO LUCAS PEREIRA
Presidente

Rua Diogo de Vasconcelos, 122 - Bairro Pilar, CEP 35400-000, Ouro Preto/MG.
https://soc.ufop.br - soc@ufop.edu.br - Fone: +55 (31) 35591212



Anexo 1

Cronograma do Processo Eleitoral

01/09/21 a 10/09/21 -  prorrogadas até o 12/09/2021: Inscrição de chapa, conforme orientação
do Item 2 do Edital;

13/09/21: Interposição de recursos à Comissão Eleitoral contra decisão relativa às candidaturas
não deferidas;

14/09/21: Avaliação dos recursos, análise das inscrições e divulgação das candidaturas
homologadas;

20/09/21: Votação para as vagas de representantes técnico-administrativos em educação

21/09/21: Votação para a vaga de representantes discentes;

22/09/21: Votação para as vagas de representantes docentes;

23/09/21: Divulgação do resultado parcial;

24/09/21: Interposição de recurso à Comissão Eleitoral contra o resultado parcial;

27/09/21: Divulgação do resultado final.

A posse dos membros eleitos está prevista para o dia 28 de setembro de 2021.
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