UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS
DIRETORIA

EDITAL Nº 1244/2021/FACE-DIR-UFMG
Processo nº 23072.241369/2021-65

ELEIÇÃO PARA MEMBRO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
DEMOGRAFIA

O Diretor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, Prof. Hugo
Eduardo Araujo da Gama Cerqueira, no uso de suas atribuições e nos termos dos ar gos 20 a 33 do
Regimento Geral da UFMG, e considerando a vacância na representação docente junto ao Colegiado
do Programa de Pós-Graduação em Demograﬁa da Faculdade de Ciências Econômicas da
Universidade Federal de Minas Gerais, tendo em vista ainda o disposto no ar go 21 e 23 das Normas
Gerais de Pós-Graduação da Universidade Federal de Minas Gerais, combinado com o ar go 7º,
parágrafos 1º e 2º do Regulamento do Programa
CONVOCA a eleição para o preenchimento de 2 (duas) vagas da representação docente, nos termos
deste edital.

DO COLÉGIO ELEITORAL
Fica assim constituído o Colégio Eleitoral para o processo de escolha dos novos membros do Colegiado
do Programa de Pós- Graduação em Demograﬁa da Faculdade de Ciências Econômicas da
Universidade Federal de Minas Gerais, através do sufrágio direto, nos termos do ar go 7º, parágrafo
1º do respectivo Regulamento:
Adriana de Miranda-Ribeiro
Alisson Flávio Barbieri
Ana Paula de Andrade Verona
Bernardo Lanza Queiroz
Cássio Maldonado Turra
Gilvan Ramalho Guedes
Gisela Patrícia Zapata Araújo
José Irineu Rangel Rigotti
Laura Lídia Rodríguez Wong
Luciana Soares Luz do Amaral
Edital 1244 (0889192)

SEI 23072.241369/2021-65 / pg. 1

Paula Miranda-Ribeiro
Raquel Zanatta Coutinho
Simone Wajnman
A elegibilidade é circunscrita aos membros do Colégio Eleitoral incluídos na lista de elegíveis.
A lista dos elegíveis é composta pelos membros do Colégio Eleitoral que se manifestarem por escrito
junto a Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Demograﬁa através do e-mail
pgdemograﬁaeconomia@cedeplar.ufmg a par r da data desse edital até as 13 horas do dia 20 de
agosto de 2021.
A inscrição será formalizada por meio da assinatura dos candidatos em documento disponibilizado
pela secretaria no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, no qual também constará a declaração de
aceite ao cargo de cada candidato. Essa assinatura deverá ser realizada até as 18 horas do dia 20 de
agosto de 2021. A divulgação dos candidatos formalmente inscritos será feita no dia 23 de agosto de
2021 no site da Faculdade de Ciências Econômicas na internet (http://www.face.ufmg.br).
A eleição será realizada no dia 2 de setembro do corrente ano, no horário de 9 às 15 horas, via
sistema de Consulta da UFMG (menu “consultas eleitorais” no minhaUFMG).
A apuração será realizada no dia 2 de setembro 2021 após o encerramento da eleição, e o resultado
ﬁcará disponível no Sistema de Consulta da UFMG e divulgado no site da Faculdade de Ciências
Econômicas na internet (h p://www.face.ufmg.br). Serão eleitos os candidatos que receberem o
maior número dos votos válidos.
O prazo para recurso contra candidaturas será encerrado às 16 horas do dia 25 de agosto de 2021. O
prazo para recurso contra o resultado da eleição será encerrado às 17 horas do dia 8 de setembro de
2021.
Belo Horizonte, 12 de agosto de 2021.

Prof. Hugo Eduardo Araujo da Gama Cerqueira
Diretor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG
Documento assinado eletronicamente por Hugo Eduardo Araujo da Gama Cerqueira, Diretor(a)
de unidade, em 12/08/2021, às 12:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0889192 e o código CRC 224BA4C4.
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