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ANEXO II 

MODELO REFERENCIAL DE ATA 

EDITAL Nº 446/2021/DIREITO-SGE-UFMG 

Processo nº 23072.213475/2021-59 

CHAPA ____/2021 ou 

INSCRITO ___/2021 

 

ATA DA COMISSÃO RECEPTORA E ESCRUTINADORA DESIGNADA POR MEIO DA PORTARIA Nº 2201/2021, PARA 
APURAÇÃO DOS VOTOS, A HOMOLOGAÇÃO E A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA CONSULTA PRÉVIA, INTERNA E 
ONLINE PARA PROVIMENTO DE 02 (DUAS) VAGAS DE REPRESENTANTES TITULARES E SEUS RESPECTIVOS SUPLENTES; 
E 01 (UMA) VAGA PARA REPRESENTANTE SUPLENTE, VINCULADA AO MANDATO DO PROFESSOR GLÁUCIO FERREIRA 
MACIEL GONÇALVES (TITULAR), TODAS DA CLASSE D, DENOMINADA PROFESSOR ASSOCIADO DA CARREIRA DE 
MAGISTÉRIO SUPERIOR, JUNTO À EGRÉGIA CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG. 
 
 
EDITAL Nº: 446/2021/DIREITO-SGE-UFMG 
PROCESSO SEI Nº: 23072.213475/2021-59 
OBJETO: Processo de consulta prévia, interna, remota e online para provimento de 02 (duas) vagas de representantes 
titulares e seus respectivos suplentes; e 01 (uma) vaga para representante suplente, vinculada ao mandato do 
Professor Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves (titular), todas da Classe D, denominada professor ASSOCIADO da 
carreira de magistério superior, junto à Egrégia Congregação da Faculdade de Direito da UFMG. 
 
 
Às _____________horas do dia _________ de _____________ de 2021, por meio do Sistema de Consultas Online da 
UFMG <https://consultas.ufmg.br/>, a Comissão Receptora e Escrutinadora, designada por meio da Portaria nº 
2201/2021, reuniu-se para proceder à apuração dos votos, a homologação e a divulgação do resultado da consulta 
prévia, interna e online para escolha de representante da Classe de D, denominada Professor Associado da Carreira de 
Magistério Superior, junto à Egrégia Congregação da Faculdade de Direito da UFMG, tendo, como inscritos os 
seguintes candidatos: 1) para provimento de 02 (duas) vagas de representantes titulares e seus respectivos 
suplentes: CHAPA 01, composta pelos professores _____________________ (titular) e ________________ (suplente), 
CHAPA 02, composta pelos professores _____________________ (titular) e ________________ (suplente), e CHAPA 
03, composta pelos professores _____________________ (titular) e ________________ (suplente); 2) para 
provimento de 01 (uma) vaga de representante suplente, vinculada ao mandato do Professor Gláucio Ferreira 
Maciel Gonçalves (titular): CANDIDATO 01: ______________________ (suplente), CANDIDATO 02:  
______________________ (suplente) e CANDIDATO 03:  ______________________ (suplente). DELIBERAÇÃO: 
Satisfeitos os termos do Edital nº: 446/2021/DIREITO-SGE-UFMG e os requisitos da legislação em vigor, ao término do 
período estabelecido para a votação, deu-se por encerrado o pleito, iniciando-se imediatamente o processo eletrônico 
de apuração dos votos, obtendo-se o seguinte RESULTADO: 1) para provimento de 02 (duas) vagas de representantes 
titulares e seus respectivos suplentes: CHAPA 01: total de votantes: _____ (_____________), total de votos 
computados: _____ (_____________), total de abstenções: _____(_____________), resultando em _____ 
(_____________) votos válidos para a CHAPA 01, _____ (_____________) votos nulos e _____(_____________), votos 
em branco, conforme quadro abaixo; CHAPA 02: total de votantes: _____ (_____________), total de votos 
computados: _____ (_____________), total de abstenções: _____ (_____________), resultando em _____ 
(_____________) votos válidos para a CHAPA 02, _____ (_____________) votos nulos e _____ (_____________), votos 
em branco e CHAPA 03: total de votantes: _____ (_____________), total de votos computados: _____ 
(_____________), total de abstenções: _____ (_____________), resultando em _____ (_____________) votos válidos 
para a CHAPA 02, _____ (_____________) votos nulos e _____ (_____________), votos em branco, conforme quadro 
abaixo e, 2) para provimento de 01 (uma) vaga de representante suplente, vinculada ao mandato do Professor 
Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves (titular): CANDIDATO 01: total de votantes: _____ (_____________), total de votos 
computados: _____ (_____________), total de abstenções: _____(_____________), resultando em _____ 
(_____________) votos válidos; CANDIDATO 02: total de votantes: _____ (_____________), total de votos 
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computados: _____ (_____________), total de abstenções: _____(_____________), resultando em _____ 
(_____________) votos válidos; CANDIDATO 03: total de votantes: _____ (_____________), total de votos 
computados: _____ (_____________), total de abstenções: _____(_____________), resultando em _____ 
(_____________) votos válidos; conforme quadro abaixo. 
 
 

RESULTADO: 02 (duas) vagas de representantes titulares e seus respectivos suplentes 

Total de Votantes  

Total de Votos Computados  

Total de Abstenções  

Total de Votos Nulos  

Total de Votos em Branco  

 
TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS 

CHAPA 01 CHAPA 02 CHAPA 03 

   

RESULTADO FINAL A Chapa 01, composta pelos docentes _____________________ e 
_______________________________________ foi eleita com _____ 
(_____________) votos válidos, para a função de representante da Classe D, 
denominada Associado da Carreira de Magistério Superior, junto à Egrégia 
Congregação da Faculdade de Direito da UFMG. 
 
A Chapa 02, composta pelos docentes _____________________ e 
_______________________________________ foi eleita com _____ 
(_____________) votos válidos, para a função de representante da Classe D, 
denominada Associado da Carreira de Magistério Superior, junto à Egrégia 
Congregação da Faculdade de Direito da UFMG. 
 
A Chapa 03, composta pelos docentes _____________________ e 
_______________________________________ foi eleita com _____ 
(_____________) votos válidos, para a função de representante da Classe D, 
denominada Associado da Carreira de Magistério Superior, junto à Egrégia 
Congregação da Faculdade de Direito da UFMG. 

 
 

RESULTADO: 01 (uma) vaga de representante suplente, vinculada ao mandato do Professor Gláucio Ferreira 
Maciel Gonçalves (titular) 

Total de Votantes  

Total de Votos Computados  

Total de Abstenções  

Total de Votos Nulos  

Total de Votos em Branco  

 
TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS 

CANDIDATO 01 CANDIDATO 02 CANDIDATO 03 

   

RESULTADO FINAL O Candidato 01: _____________________________foi eleito com _____ 
(_____________) votos válidos, para a função de representante suplente da 
Classe D, denominada Associado da Carreira de Magistério Superior, junto à 
Egrégia Congregação da Faculdade de Direito da UFMG, com mandato 
vinculado ao do Professor Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves (titular), com 
mandato no período de 26/04/2021 a 27/11/2021. 
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O Candidato 02: _____________________________ foi eleito com _____ 
(_____________) votos válidos, para a função de representante suplente da 
Classe D, denominada Associado da Carreira de Magistério Superior, junto à 
Egrégia Congregação da Faculdade de Direito da UFMG, com mandato 
vinculado ao do Professor Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves (titular) com 
mandato no período de 26/04/2021 a 27/11/2021. 
 
O candidato ______________________________ foi eleito com _____ 
(_____________) votos válidos, para a função de representante suplente da 
Classe D, denominada Associado da Carreira de Magistério Superior, junto à 
Egrégia Congregação da Faculdade de Direito da UFMG, com mandato 
vinculado ao do Professor Gláucio Ferreira Maciel Gonçalves (titular) com 
mandato no período de 26/04/2021 a 27/11/2021. 

 
 

________________________________ 
Presidente (membro docente) 

 
________________________________ 

Membro docente 
 

________________________________ 
Membro técnico 

 
________________________________ 

Membro técnico 
 

________________________________ 
Membro discente 

 
________________________________ 

Membro discente 
 
 

 

 


