
 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2022 
 
 

ELEIÇÃO DE CHEFE E SUBCHEFE DO DEPARTAMENTO DE 
CIÊNCIAS FLORESTAIS 

 
 
 
 A Chefe do Departamento de Ciências Florestais (DCF) da Escola de 

Ciências Agrárias (ESAL) da Universidade Federal de Lavras (UFLA), no uso de 

suas atribuições regimentais e estatutárias, e de acordo com o previsto no Art. 166 

do Regimento Geral da UFLA, divulga o calendário referente ao processo de 

eleição de chefe e subchefe do Departamento de Ciências Florestais para o 

mandato 2022/2024: 

 

1. Inscrição de chapas: Cada chapa, composta por um candidato a chefe e um a 

subchefe do DCF deverá ser inscrita de 18 a 28 de abril de 2022, nos dias úteis, 

de 8h00min às 16h30min, na Secretaria Geral do DCF. Na oportunidade, os 

candidatos assinarão o compromisso expresso de que, caso eleitos, aceitarão a 

investidura no cargo, em conformidade com o previsto no Regimento Interno do 

DCF. 

 

2. Votação: A votação será realizada no dia 04 de maio de 2022, de 09h00min às 

16h00min, no Anfiteatro do DCF. Têm direito ao voto os membros da Assembleia 

Departamental. 

 

3. Apuração e divulgação preliminar dos resultados: Encerrada a votação, os 

votos serão apurados e o resultado divulgado até às 17h00min do dia 04 de maio 

de 2022   
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4. Interposição de recursos: O prazo para a interposição de eventuais recursos 

contra os resultados preliminares da eleição será de 08h00min às 16h00min do 

dia 05 de maio de 2022, devendo o mesmo ser protocolado na Secretaria Geral do 

DCF. 

 

5. Homologação e divulgação do resultado: O resultado da eleição de chefe e 

subchefe do DCF será divulgado no dia 06 de maio de 2022. 

 
 
 
 

Lavras, 18 de abril de 2022 
 
 
 
 

PROFESSORA DULCINÉIA DE CARVALHO  
CHEFE DO DCF 

 


