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REAJUSTE DO EDITAL PARA ELEIÇÃO DO CHEFE E SUBCHEFE DO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA.

A Comissão Eleitoral, designada pelo Departamento de Matemática — ICE — UFJF em reunião do
dia 28 de setembro de 2020, torna público o reajuste do calendário eleitoral do Edital da eleição de Chefe e
Subchefe do Departamento de Matemática, gestão Março/2021 — Março/2023. O novo cronograma é:

DAS DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS:
06/01/2021 - 19h  Divulgação do Edital da eleição via e-mail para todos os professores do Departamento.
-

08/01/2021 - 14h - Início do prazo de inscrições de chapas via formulário eletrônico.
15/01/2021 - 14h - Término do prazo de inscrições de chapas.
15/01/2021 - 17h - Divulgação das chapas inscritas.
18/01/2021 - 17h - Término do prazo de recurso contra as inscrições de chapa.
19/01/2021 - l4h - Divulgação das inscrições homologadas.
22/01/2021 - 13h - Debate online com as chapas inscritas.
22/01/2021 - 16h - Apresentação da lista de eleitores.
25/01/2021 - 14h - Eleição, apuração e homologação em reunião do Departamento (1o turno).
25/01/2021 - Logo após o término da reunião - divulgação do resultado do 1o turno.
01/02/2021 - 14h - Eleição, apuração e homologação em reunião do Departamento (2o turno, se necessário).
01/02/2021 - Logo após o término da reunião - divulgação do resultado do 2o turno.

O formato de inscrição de chapas está mantido: via formulário eletrônico disponível no endereço
https://forms.gle/93chkbqB9NV6ZEkB6. Os candidatos a chefe e subchefe de cada chapa deverão preencher
o formulário independentemente, selecionando o campo específico (chefe ou subchefe) e identificando pelo
nome completo o outro membro da chapa.

Juiz de Fora, 6 de janeiro de 2020

Comissão Eleitoral:
PROFA. VALÉRIA MATTOS DA ROSA
PROFA. BEATRIZ CASULARI DA MOTTA RIBEIRO
ROBERTA OLIVEIRA MATTOS DA SILVA (TAE)

