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1 –  DO EDITAL

EDITAL DE CONSULTA À COMUNIDADE DISCENTE REFERENTE AOS

CARGOS DE COORDENADOR/A E VICE-COORDENADOR/A DOS CURSOS

DE LICENCIATURA E BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Instituto

de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás para o biênio de 2021 a 2023,

com início de suas atividades no semestre letivo 2021/1 e findando em 2023/2.

2- DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA CONSULTA (COC)

2.1 – A Comissão Organizadora da Consulta – COC, nomeada pelo Centro Acadêmico de

Ciências Biológicas, tem como finalidade conduzir o processo de Consulta.

2.2 - A COC será composta por 4 (quatro) membros da diretoria executiva do Centro

Acadêmico de Ciências Biológicas, sendo dois deles da modalidade licenciatura e outros

dois da modalidade bacharelado.

2- DOS CANDIDATOS

Poderão candidatar-se aos cargos de COORDENADOR/A E

VICE-COORDENADOR/A os docentes integrantes da carreira do Magistério Superior

em regime de Dedicação Exclusiva, que não estejam em estágio probatório, lotados no

Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal de Goiás (UFG) e em

pleno exercício de suas funções.



3 –  DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

3.1 - O período para manifestação de interesse de docentes em participar como

candidatos/as no processo de consulta discente para os cargos de COORDENADOR/A E

VICE-COORDENADOR/A dos cursos de LICENCIATURA E BACHARELADO em

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS estará aberto do dia 03/04/2021 ao dia 09/04/2021. Para tal,

deverá preencher o formulário de manifestação de interesse DISPONÍVEL EM:

https://forms.gle/k9cipEmbRpdGG7Wd8. Findado o prazo de inscrição, a COC fará,

imediatamente, a divulgação da relação das chapas inscritas à consulta, para ciência

dos(as) interessados(as).

3.2 - Não serão aceitas manifestações após as datas estipuladas por este edital.

3.3 - Os(as) componentes de qualquer das chapas poderão requerer o cancelamento da

inscrição da sua chapa, a qualquer momento do processo da Consulta, por meio de petição

dirigida à COC pelo seguinte e-mail: ca.biologiaufg@gmail.com

3.4 - A ordem das chapas no instrumento de votação será definida por sorteio em até um

dia após o encerramento das inscrições.

4 – DA CONSULTA

4.1 - Poderão participar da consulta TODOS/AS ESTUDANTES matriculados/as nos

cursos presenciais de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas, tanto do turno

predominantemente noturno como do integral. A consulta será realizada pelo portal

sistemas.ufg.br/sigeleicao das 08hrs00min do dia 26/04/2021 até as 19hrs00min do dia

27/04/2021.

4.2 - Cada curso, Ciências Biológicas - Bacharelado e Ciências Biológicas - Licenciatura,

contará com uma consulta específica no sistema SIGELEIÇÃO.

4.3 - A apuração dos votos será transmitida no perfil do Centro Acadêmico de Ciências

Biológicas no instagram (@cacbioufg) às 20hrs00min.

5 – CRONOGRAMA

https://forms.gle/k9cipEmbRpdGG7Wd8
https://sigeleicao.sistemas.ufg.br/sigeleicao/


DESCRIÇÃO DATA

Abertura do Edital 29/03/2021

Manifestação de interesse 03/04/2021 até 09/04/2021

Divulgação dos nomes recebidos 09/04/2021

Apresentação das propostas 22/04/2021 e 23/04/2021

Consulta discente 26/04/2021 e 27/04/2021

Apuração e divulgação do resultado
preliminar

28/04/2021

Interposição de recursos ao
resultado preliminar

29/04/2021

Divulgação dos resultados dos recursos 30/04/2021

Divulgação do resultado final 03/05/2021

Apresentação dos nomes escolhidos para
o Conselho Diretor do Instituto de

Ciências Biológicas

07/05/2021

6 – DO RESULTADO

O resultado preliminar e o resultado final serão comunicados, conforme

cronograma presente no item III, via e-mail e também via website do ICB

(www.icb.ufg.br). Para atender os preceitos estatutários e regimentais da Universidade

Federal de Goiás, os nomes escolhidos pela comunidade discente dos cursos de Ciências

Biológicas - Bacharelado e Ciências Biológicas - Licenciatura serão encaminhados ao

Conselho Diretor do Instituto de Ciências Biológicas.

7 – DOS RECURSOS

Haverá uma comissão responsável por avaliar os recursos. A comissão será composta

por discentes (diferentes dos/as que compõem a  COC) juntamente com um representante

técnico administrativo da coordenação de curso. Caberá recurso ao Centro Acadêmico de

Ciências Biológicas em até 24 (vinte e quatro) horas após a divulgação dos resultados.

Goiânia-GO, 29 de março de 2021.




