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REPRESENTAÇÃO DISCENTE PPGD/UFMG 

 

 

EDITAL Nº 01/2022 

 

Considerando o fim do mandato eletivo da atual representação discente junto ao Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Direito e à Congregação da Faculdade de Direito da UFMG, 

estabelecido em 26/08/2022, dá-se a publicação do presente Edital, por intermédio de atuais 

representantes discentes e do Centro Acadêmico Afonso Pena.  

 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º O presente edital tem por objetivo regulamentar a eleição derepresentantes de alunas e 

alunos do Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) junto ao Colegiado de Pós-

Graduação e à Congregação da Faculdade de Direito da UFMG (Faculdade), representação esta 

contemplada e garantida pelo Estatuto do Centro Acadêmico Afonso Pena, que é responsável 

por regular a forma da representação discente nos órgãos estudantis da Faculdade. 

 

Art. 2º As eleições se realizarão em Assembleia Geral de alunas e alunos de pós-graduação do 

PPGD da UFMG, a ser realizada no dia 29 de agosto de 2022, às 18:00. 

I - A inscrição das chapas serárealizada pelo formulário disponível no seguinte atalho: 

https://forms.gle/LBQgyKJaaKMkke9L9 ; 

II - A Assembleia será realizada pela plataforma Teams da Microsoft, por meio do seguinte 

atalho: 

https://teams.microsoft.com/l/message/19:Lt3xmTAOcWxh_JsLwsbFASJj03AMOKyON5kz

U2W1_Ik1@thread.tacv2/1660104847510?groupId=fd8648c5-d384-4421-91d0-

1563fe2cdb37 ; 

III - A Lista de Votantes será preenchida pelo formulário disponível no seguinte atalho: 

https://forms.gle/a8kWhFTkyHvdM2vE7 ; 

IV – A votação será realizada por meio de recurso de votação da própria plataforma Teams, no 

atalho mencionado no inciso anterior, ou de outra forma que a Assembleia Geral assim 

deliberar.  

 

Art. 3º As eleições compreenderão: 

I - Assembleia Geral, para prestação de contas da Gestão 2021/2022 e debate das chapas; 

II - votação on line; 

III - apuração dos votos pela Comissão Eleitoral;  

IV- declaração dos resultados na Assembleia, com registro em ata, e divulgação via e-mail; 

 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 4º As chapas deverão se inscrever até o dia 24 de agosto de 2022, por meio de formulário 

de inscrição disponível no seguinte atalho: https://forms.gle/LBQgyKJaaKMkke9L9. 

https://forms.gle/LBQgyKJaaKMkke9L9
https://teams.microsoft.com/l/message/19:Lt3xmTAOcWxh_JsLwsbFASJj03AMOKyON5kzU2W1_Ik1@thread.tacv2/1660104847510?groupId=fd8648c5-d384-4421-91d0-1563fe2cdb37
https://teams.microsoft.com/l/message/19:Lt3xmTAOcWxh_JsLwsbFASJj03AMOKyON5kzU2W1_Ik1@thread.tacv2/1660104847510?groupId=fd8648c5-d384-4421-91d0-1563fe2cdb37
https://teams.microsoft.com/l/message/19:Lt3xmTAOcWxh_JsLwsbFASJj03AMOKyON5kzU2W1_Ik1@thread.tacv2/1660104847510?groupId=fd8648c5-d384-4421-91d0-1563fe2cdb37
https://forms.gle/a8kWhFTkyHvdM2vE7
https://forms.gle/LBQgyKJaaKMkke9L9
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§ 1º No ato da inscrição a chapa deverá apresentar carta proposta de até 2 (duas) laudas, 

indicando as intenções e projetos para a gestão 2022-2023. 

§ 2º A atual gestão encaminhará às alunas e aos alunos do PPGD, por intermédio da Secretaria 

do PPGD através de lista de e-mail de discentes, a relação das chapas inscritas e as cartas-

propostas recebidas, até 24 de agosto de 2021. 

§ 3º Após a divulgação da relação das chapas inscritas e das cartas-propostas, é facultado às 

chapas promover outras formas de divulgação de suas propostas. 

 

Art. 5º As chapas devem ser compostas por no mínimo 4 (quatro) e no máximo 8 (oito) 

alunos(as) do Programa, entre os quais: 

I - 2 (dois/duas) candidatos(as) à titularidade da representação discente junto ao Colegiado de 

Pós-Graduação; 

II- 2 (dois/duas) candidatos(as) à suplência junto ao Colegiado de Pós-Graduação; 

III - 1 (um/uma) candidato(a) à titularidade junto à Congregação da Faculdade de Direito da 

UFMG; 

IV- 1 (um/uma) candidato(a) à suplência junto à Congregação da Faculdade de Direito da 

UFMG; 

V- 1 (um/uma) candidato(a) à titularidade junto ao Conselho de Representantes de Turma 

(CRT) da Faculdade, representando os mestrandos, necessariamente um mestrando; 

VI - 1 (um/uma) candidato(a) à titularidade junto ao Conselho de Representantes de Turma 

(CRT) da Faculdade, representando os doutorandos, necessariamente um doutorando; 

§ 1º As quatro vagas destinadas ao Colegiado devem, necessariamente, ser preenchidas por 

alunos distintos. 

§ 2º As vagas para a Congregação e para o Conselho de Representantes de Turma (CRT) podem 

ser preenchidas também por alunos distintos, ou por nomes já indicados também para o 

Colegiado. 

 

Art. 6º A numeração das chapas obedecerá à ordem de inscrição. 

 

 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

Art. 7º A abertura da Assembleia será realizada às 18h00 do dia 29 de agosto de 2022, com a 

apresentação do relatório de prestação de contas da Representação Discente gestão 2021-2022, 

seguida de debate entre as chapas inscritas. 

 

Art. 8º Será aberto espaço de cinco minutos a cada uma das chapas, a começar pela chapa a 

que for atribuído o número 1 e seguindo a ordem numéria crescente correspondente, para que 

faça suas considerações iniciais. 

 

Art. 9º Após as considerações iniciais, será aberto espaço para no máximo três blocos de 

perguntas, sendo cada bloco composto por até três perguntas, para ambas as chapas, tendo cada 

chapa inscrita terá até 5 (cinco) minutos para responder à pergunta. 
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Parágrafoúnico. Por deliberação de maioria simples na Assembleia, poderão ser abertos novos 

blocos de perguntas, ou dispensada a fase de perguntas. 

 

 

Art. 11. Encerrada a fase de debates, será iniciado o regime de votação. 

 

DA VOTAÇÃO 

 

Art. 12. Cada aluna e aluno regularmente matriculados no Programa de Pós-Graduação em 

Direito da UFMG terá direito a um voto, sendo ele facultativo e permitido através da própria 

plataforma Teams, ou de outra que a maioria simples da Assembleia julgar pertinente, dentro 

da própria Assembleia. 

 

Parágrafo único. Não têm direito a voto alunas e alunos matriculados em regime especial ou 

em disciplinas isoladas, alunos(as) de graduação matriculados em disciplinas da pós-graduação 

e alunos(as) de outros programas de pós-graduação cursando disciplinas eletivas ou isoladas 

no programa. 

 

Art. 13. A votação será realizada dentro da própria Assembleia, através da plataforma Teams, 

ou de outra forma que a maoria simples da Assembleia assim concordar. 

 

§ 1º O voto será realizado por chapa, vedada a votação alternativa entre membros de chapas 

distintas. 

§ 2º Considerando que as votações são abertas somente às alunas e aos alunos matriculados no 

PPGD-UFMG, o eleitor deverá preencher, antes da votação, por meio da plataforma Forms, a 

lista de votantes com seu nome, número de matrícula e e-mail (necessariamente vinculado ao 

Teams), por meio do formulário indicado no no inciso II do art. 2º deste Edital. 

§ 3º Para ingresso na plataforma de Assembleia, o(a) aluno(a) deve utilizar o mesmo e-mail que 

foi utilizado para inscrição no formulário da lista de votantes disponível. 

§ 4º Caso haja apenas uma chapa inscrita, é facultado à maioria simples presente à Assembleia 

Geral deliberar pela declaração da chapa única como vencedora, sendo dispensada a votação. 

§ 5º Caso não se chegue a um acordo de maioria na Assembleia, será convocada Assembleia 

em nova data, para conclusão da votação. 

 

 

 

DA APURAÇÃO DOS VOTOS E DA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO 

 

Art. 14. A comissão eleitoral será composta por três membros: 

I - um representante do Centro Acadêmico Afonso Pena; 

II - um representante da Representação Discente, gestão 2021-2022; 

III - um aluno ou aluna do Programa de Pós-Graduação, escolhidos entre os presentes na 

Assembleia Geral por meio de sorteio a ser realizado na plataforma random.org. 

 

Art. 15. Após o encerramento da eleição, a apuração será realizada na própria Assembleia 
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Geral, conduzida pela comissão eleitoral em conjunto com um(a) representante de cada uma 

das chapas, devendo o resultado apurado ser declarado em ata e divulgado via e-mail. 

 

Art.16. Proclamado o resultado, o Centro Acadêmico Afonso Pena lavrará ata da Assembleia 

Geral e oficiará os órgãos respectivos com a nomeaçãodos representantes discentes, sendo 

facultado que referida ata e comunicação seja realizada por um representante da Representação 

Discente, gestão 2021-2022, com a supervisão deste Centro Acadêmico Afonso Pena, 

representado por membro de sua diretoria. 

 

Art.17. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral. 

 

Art.18. Eventuais retificações deste edital podem ser realizadas, desde que devidamente 

comunicadas ao corpo discente por e-mail, com intermédio da Secretaria do PPGD. 

 

 

Belo Horizonte, 15 de agosto de 2022. 

 

   

Renato Amaral Braga da Rocha 

 

Isabela de Souza Damasceno 

 

Lucas Henrique Filardi Mendonça 

 

Henrique José da Silva Souza 

 

Luzia Cecília Costa Miranda 

 

Isaac Maynart Carvalho Moyses Souza 

 

Representantes Discentes PPGD-UFMG gestão 2020/2021 

 

 

 

 

 

Maria da Glória Bohrer Antônio 

 

Presidente do Centro Acadêmico Afonso Pena 

 

 

 

 

 

Larissa Nunes Teburcio 

 

Vice-Presidente do Centro Acadêmico Afonso Pena 

 

 


