
EDITAL Nº 05/FCS/UFR/2022 
 

 
EDITAL DE ABERTURA DE ELEIÇÃO PARA O CARGO DE COORDENADOR DO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA E  COORDENADOR DO PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOCIÊNCIAS E SAÚDE, FACULDADE DE CIÊNCIAS DA 

SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS 

 

 

A Comissão Eleitoral designada pela Portaria FCS/UFR Nº 7, DE 09 DE FEVEREIRO DE 

2022, no uso das atribuições legais que lhe confere, torna pública a realização da escolha 

dos cargos de  Coordenador para o biênio 2022-2024, para o Curso de Graduação em 

Medicina e para o Programa de Pós-graduação em Biociências e Saúde da Faculdade de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal de Rondonópolis. 

 

1. DAS VAGAS  

       

Será disponibilizada uma vaga para o cargo de Coordenador de Curso de Medicina e uma 

vaga para para o cargo de Coordenador do Prgrama de Pós-graduação em Biociências. 

 

 

2. DOS CANDIDATOS(AS) 

 

Serão considerados aptos a concorrerem aos cargos de coordenação: 

2.1 Curso de Graduação em Medicina, o(a) candidato(a) que possuir formação acadêmica 

em Medicina, compor o quadro efetivo de docentes da carreira do magistério superior da 

Universidade Federal de Rondonópolis e, que atuem no curso para o qual pleiteiam a vaga 

de coordenador.  

2.2 Programa de pós-graduação em Biociências e Saúde, o(a) candidato(a) deverá ser 

docente vinculado(a) ao programa de pós-graduação, com titulação de doutor(a) e regime de 

trabalho com dedicação exclusiva. 

  

3. DAS DATAS  

 

Ação Data 

Publicação do Edital 27/02/2022 

Inscrição do(a) candidato(a) por meio de 

ofício – via processo SEI/UFR enviado para 

a unidade SEI/UFR “FCS-Direção Adjunta”. 

02/03/2022 a 03/03/2022 

Divulgação das inscrições deferidas 04/03/2022 



Recursos de inscrições indeferidas 05/03/2022 

Divulgação de análise de recursos 07/03/2022 

Divulgação do endereço eletrônico para 

votação e formas de acesso ao portal para 

votação 

23/03/2022 

ELEIÇÃO das 08:00 às 20:00 por meio de 

votação eletrônica via web 
24/03/2022 

Divulgação do Resultado 25/03/2022 

Recursos do Resultado 28/03/2022 

Publicação do resultado final a ser 

homologado em reunião da congregação 

da FCS. 

29/03/2022 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

 

A inscrição do(a) candidato(a) será individual, por meio de ofício, devidamente assinado, 

indicando o cargo que pleiteia a vaga, encaminhado via processo SEI/UFR, até a data 

estabelecida no item 3 para a unidade SEI/UFR “FCS-Direção Adjunta”.  

 

5. DIREITOS E DEVERES DOS(AS) CANDIDATOS(AS) 

 

Estão permitidas as propagandas eleitorais a todos(as) os(as) candidatos(as) inscritos(as), 

sendo vedada a utilização de recursos materiais da Universidade Federal de Rondonópolis. 

 

6. DA DIVULGAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

A homologação das inscrições dos(as) candidatos(as) caberá à Comissão Eleitoral, devendo 

o resultado ser divulgado por meio eletrônico, no site da UFR.  

 

7. DO VOTO 

 

7.1 O direito ao exercício do voto para os cargos de coordenação obedecerá os seguintes 

critérios: 

7.1.1. Coordenação de Curso de Graduação em Medicina: todos os discentes regularmente 

matriculados no Curso de Bacharelado em Medicina, docentes que ministrem disciplinas no 

curso e técnicos administrativos lotados na Faculdade de Ciências da Saúde, que atuem 

diretamente no curso. 

   7.1.2.  Coordenação do Programa de Pós-graduação em Biociências e Saúde: Todos os 

docentes que ministram disciplinas no programa de pós-graduação, pós-graduandos 

regularmente matriculados no programa de pós-graduação; técnicos administrativos lotados 



na Faculdade de Ciências da Saúde, que atuem diretamente no programa. 

 7.2 Para votar, o eleitor deverá acessar o sistema de votação da Universidade Federal de 

Mato Grosso, acessível a todos os servidores docentes e técnico-administrativos e discentes. 

7.3 Cada eleitor poderá votar uma única vez e em apenas um candidato. 

 

8. DA APURAÇÃO DOS VOTOS: 

 

8.1 Para cada categoria de coordenação, conforme item 2, será eleito o candidato que obtiver 

a maioria dos votos a seu favor.  

 

8.2 Conforme o Estatuo da UFR, será considerado peso final da eleição para ambas as 

coordenações que especifica este edital, a aplicação do peso de 70% (setenta) para docentes, 

15% (trinta) para discentes e 15% para a categoria técnica. 

 

8.3 Em caso de empate será considerado eleito o mais antigo na UFR. Permanecendo o empate 

será considerado eleito o mais idoso. 

 

  

9. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de maneira a garantir o bom andamento dos 

trabalhos e do pleito. 

 

 

 

Rondonópolis, 18 de fevereiro de 2022. 

 

  


