
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS 

REITORIA 

 

EDITAL Nº 02/2020 – REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL NO 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

A Universidade Federal de Rondonópolis 

por meio da Reitoria, torna público o 

presente edital para preenchimento de 

vaga no Conselho Universitário por um 

representante da sociedade civil, conforme 

decisão do Conselho Universitário em 

reunião realizada em 8 de julho de 2019 

para mandato de um ano.  

 

OBJETIVOS 

Art. 1º O presente edital tem a finalidade de preenchimento de vaga no 

Conselho Universitário da Universidade Federal de Rondonópolis, por pessoa 

física da sociedade civil organizada garantindo a participação social na 

composição do Conselho Universitário.   

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 2º O Conselho Universitário Pro tempore é o órgão máximo de função 

normativa, deliberativa e de planejamento da Universidade nos planos 

acadêmico, administrativo, financeiro, patrimonial e disciplinar. 

 

Art. 3º A Composição do Conselho é a seguinte: 

I - Reitora, como Presidente; 

II - Vice-Reitor, como Vice-Presidente; 

III - Pró-Reitores; 

IV - Diretores das Unidades acadêmicas; 

V - Um representante das Coordenações de curso de graduação 

por unidade acadêmica;  

VI - Um representante das Coordenações dos cursos de pós-

graduação stricto sensu; 

VII - Um representante Técnico-Administrativo em Educação; 



VIII - Um representante docente; 

IX - Um representante discente; 

X - Um representante da comunidade externa; 

XI - Um representante do Governo do Estado de Mato Grosso. 

 

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS 

Art. 4º Este edital de vaga para representantes da sociedade civil 

organizada que constituirão o Conselho Universitário Pro tempore realizar-se-á 

de acordo as seguintes etapas: 

a) Publicitar o edital; 

b) Período de inscrição; 

c) Apreciação pelos membros do CONSUNI; 

d) Homologação do resultado;  

e) Publicitar o resultado final.  

 Parágrafo único. O Conselho poderá rejeitar candidatura que não 

atendem as especificidades descritas neste edital.  

 

 QUADRO DE VAGAS 

 Art. 5º Está disponível 1 (uma) vaga no Conselho Universitário com direito 

a indicação de um suplente informado por oficio pelo representante legal da 

instituição.   

   

INSCRIÇÕES 

Art. 6º Poderão candidatar-se como membros da sociedade civil 

organizada no CONSUNI pessoas residentes na região sul do Mato Grosso, que 

sejam indicadas por organizações sociais, desde que não possuam vínculo com 

a UFR. 

 

Art. 7º A inscrição das candidaturas será realizada exclusivamente por 

meio eletrônico, mediante correto preenchimento e envio do formulário de 

inscrição (ANEXO I) por e-mail, acompanhados dos seguintes documentos: 

a) Ofício da organização, indicando a/o representante e seu 

suplente. 

b) Documento oficial com foto do representante e do suplente. 

Parágrafo único. São considerados organizações sociais válidas para 

indicar representantes neste edital, aquelas que possuem documento 

comprobatório da existência da entidade, que deve estar em período de vigência 



ou ainda que comprove a atuação da entidade na região do município de 

Rondonópolis há pelo menos um ano. 

 

Art. 8º Somente os candidatos inscritos com a apresentação da 

documentação devida, descritas no Art. 8º, poderão participar deste edital.  

 

Art. 9º As inscrições poderão ser enviadas com toda a documentação 

exigida até dia 31/05/2020 no endereço eletrônico: 

eleicaoconsunicivil@gmail.com 

  

Art. 10 As inscrições que não atenderem integralmente todas as 

exigências descritas neste edital serão consideradas inválidas.   

 

ESCOLHA DO REPRESENTANTE 

Art. 11 A escolha do representante será definida pelos membros do 

Conselho Universitário por votação direta, considerado o candidato eleito, o que 

receber a maioria simples de voto em acordo com as regras deliberativas do 

CONSUNI. 

Parágrafo único. Fica estabelecido o suplente do candidato que será 

indicado pelo CONSUNI. 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

DATA ATIVIDADE 

31/05/2020 Último prazo para as inscrições 

26/06/2020 Último prazo para apreciação das inscrições 

03/07/2020 Último prazo para divulgação do resultado final 

 

Art. 12 A divulgação do resultado será realizada no site da Universidade 

Federal Rondonópolis. 

Art. 13 Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone ou 

WhatsApp da Reitoria: (66) 3410-4084. 

Art. 14 Este edital poderá ser impugnado com solicitações enviadas com 

a devida argumentação até 27/05/2020 por meio do e-mail da Reitoria: 

reitoria@ufr.edu.br.  

 

 

mailto:reitoria@ufr.edu.br


DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 15 Casos omissos serão julgados e deliberados pelos membros do 

Conselho Universitário.  

 Art. 16 A inscrição neste edital implica na aceitação de todas as normas 

e procedimentos previstos, inclusive, na aceitação dos procedimentos e 

atribuições dos membros do Conselho Universitário. 

 Art. 17 A Universidade Federal de Rondonópolis não se responsabilizará 

por eventuais custos de transporte, alimentação ou outros não previstos, para 

participação nas reuniões presenciais do Conselho Universitário.  

 Art. 18 O Conselho Universitário poderá na sucessiva ausência de 

participação, deliberar sobre a continuidade ou substituição da representação 

vigente.   

 

 

Analy Castilho Polizel de Souza 

Presidente do Conselho Universitário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


