
 
 

 

EDITAL N.º 13 /2021, 16 DE JUNHO DE 2021 

 

 

O Diretor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no uso de suas 

atribuições legais e estatutárias, resolve tornar público o edital de eleição de Coordenador(a)  

do Núcleo de Assessoramento à Pesquisa, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a 

recondução, com vigência a partir de 21 de julho de 2021, de acordo com a seguinte 

discriminação: 

 

 

1 - DA INSCRIÇÃO  

 

 
1.1.Podem se inscrever para a função de Coordenador(a), de acordo com o regulamento, os 

docentes da EEFFTO com, no mínimo, o título de Doutor. 

 

1.2. Os interessados na candidatura ao cargo de Coordenador(a) do Núcleo de 

Assessoramento à Pesquisa-NAPq deverão se inscrever até o dia 08/07/2019, das 08 horas 

às 16 horas, de segunda a sexta-feira, contados a partir da publicação deste Edital, pelo e-

mail da Secretaria do NAPq (napq@eeffto.ufmg.br). 

 

1.3. Caso o início do período da inscrição se dê em dia não útil, a inscrição terá início no 

dia subsequente. 

 

1.4. Para inscrição, o candidato deverá encaminhar ao e-mail da secretaria do NAPq, ficha de 

inscrição preenchida(Anexo1).  

 

1.5. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação tácitos das condições 

estabelecidas no presente Edital, das leis e regulamentos aplicáveis e das instruções 

específicas para cada Cargo, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

1.6. A Secretaria do NAPq divulgará o nome dos candidatos inscritos, no dia imediatamente 

posterior ao término das inscrições.  

 

 

 

2 – DA ELEIÇÃO 
 

2.1. A eleição será realizada no dia 13/07/2021, de 08:00 às 16:00 horas, virtualmente por 

meio de recurso de consultas oficial da Instituição, através da ferramenta “Helios Voting”. No 

dia da realização da eleição o eleitor habilitado receberá no E-mail Institucional disponível no 

sistema do portal Minha UFMG, contendo um link de acesso à cédula de votação, login e 

senha de autenticação para efetivar a sua participação. Para sanar dúvidas acerca da utilização 

desta ferramenta, o eleitor poderá acessar o link: https://consultas.ufmg.br/. 

https://consultas.ufmg.br/


 
2.2. São elegíveis para a função de Coordenador os professores da EEFFTO com, no mínimo, 

o título de Doutor. 

2.3. São eleitores os membros da Comissão de Pesquisa do NAPq. 

 

2.4. A eleição ocorrerá em escrutínio secreto. 

 

2.5. Cada eleitor terá direito a apenas um voto, exercido pessoalmente, em um único nome. 

 

2.6. A autoridade competente nomeará a comissão receptora e escrutinadora. 

 

2.7. A apuração dos votos e a publicação do resultado ocorrerá imediatamente após o 

encerramento da eleição, às 17:00 horas do dia 13 de julho de 2021.  

 

2.8. Será considerado eleito o candidato mais votado, ressalvada disposição diversa, expressa 

na regulamentação relativa à constituição do órgão colegiado. 

 

2.9. Será lavrada ata correspondente a cada pleito, contendo quadro sucinto com a indicação 

individualizada dos resultados obtidos e do nome do candidato eleito, a qual será submetida à 

aprovação da comissão escrutinadora. 

 

 

3 – DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO 
 

3.1. O resultado da eleição será homologado no dia 20 de julho de 2021. 

  

4 - DOS RECURSOS 
 

4.1. Caberá recurso contra candidatura ou contra resultado de eleição, por estrita argüição de 

ilegalidade, observados os seguintes prazos: 

 a. Dois dias, contra candidatura (s), contados a partir do encerramento do período de 

inscrição (até dia 12/07/2021); 

 b. cinco dias, contra resultado de eleição, contados a partir da divulgação do resultado 

(até dia 19/07/2021). 

4.2. Decorridos os prazos estipulados no item 4.1 e não havendo interposição de recurso, 

serão considerados aceitos, tacitamente, pelos candidatos os atos praticados, que não mais 

poderão ser questionados para qualquer fim. 

 

        Belo Horizonte, 16 de junho de 2021.                      

 

 

 

 

 

 

Prof. Gustavo Pereira Cortês 

Diretor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional  

Universidade Federal de Minas Gerais 



 
 

ANEXO 1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 

NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO À PESQUISA 

 

 

ELEIÇÕES PARA COORDENADOR 

2021 A 2023 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

De acordo com o Edital  nº  de  de Junho de 2021, da Direção da Escola de Educação Física, Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional, que trata da eleição para a função de Coordenador do Núcleo de Assessoramento à 

Pesquisa da EEFFTO da UFMG e em conformidade com seu Regulamento, 

 

 

 

Eu________________________________________________________venho requerer minha inscrição como 

candidato (a) a Coordenador do Núcleo de Assessoramento à Pesquisa com mandato de dois anos.  

 

 

                        

Departamento: 

 

Inscrição na UFMG: 

 

Titulação: 

 

Telefone:                                                          E-mail: 

 

 

 

 

Belo Horizonte,                 de                             de 2021 

 

 

 

 

 

                                         

Assinatura:                  ___________________________________________ 
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