
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

ESCOLA DE AGRONOMIA  

COMUNICADO 
 Comunicamos aos interessados que estão abertas as inscrições para 14 (quatorze) vagas 

de Representantes Discentes junto ao Conselho Diretor da Escola de Agronomia. De acordo 

com o Art. 67 do Estatuto da Universidade Federal de Goiás, a representação dos Discentes será 

de 15% (quinze por cento). 

 As inscrições serão recebidas na Secretaria da Escola de Agronomia no período de 1 a 5 

de outubro de 2018, das 8h30min às 11h30min e das 14h00min às 16h30min. 

 No ato da inscrição o candidato deverá entregar impresso o formulário de inscrição 

devidamente preenchido, comprovante de matrícula, cópia da Carteira de Identidade e e-mail 

impresso do envio de uma foto de rosto, de frente, no formato *JPEG, com resolução 

recomendada de 500x300 pixels, para o e-mail francielo@hotmail.com. Serão homologadas 

somente as inscrições que atenderem estas recomendações. 

 Estarão aptos a se candidatarem todos os alunos regularmente matriculados em cursos de 

Graduação ou Pós-Graduação da Escola de Agronomia. 

 Estarão aptos a votarem todos aqueles alunos matriculados em cursos de Graduação ou 

Pós-Graduação da Escola de Agronomia até o dia 15 de outubro de 2018. A eleição será 

realizada via SigEleição no dia 23 de outubro de 2018 das 8h00min às 17h00min. 

Cronograma do Processo Eleitoral 

Divulgação do comunicado 26 de setembro de 2018 

Inscrição dos candidatos 1 a 5 de outubro de 2018 

Homologação das candidaturas 8 de outubro de 2018 

Período para recurso 9 e 10 de outubro 2018 

Eleição via SigEleição 23 de outubro de 2018  

Divulgação do resultado preliminar 24 de outubro de 2018 

Período para recurso  25 e 26 de outubro de 2018 

Divulgação do resultado final 30 de outubro de 2018 
Todas as informações do processo eleitoral serão divulgadas no mural da Secretaria da Escola de Agronomia. 
Membros da Comissão: 
Prof. Francielo Vendruscolo  
Prof. Alisson Neves Harmyans Moreira 
Discente: Kleber Ricciotti B. Rocha 
Discente: Brenda Rodrigues de Souza 
 

 
Prof. Francielo Vendruscolo 

Presidente da Comissão



FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
Nome completo: 

Matrícula UFG:  

R.G.:                                                               Órgão expedidor: 

CPF: 

Endereço: 

E-mail: 

Telefone:  

Curso em que o candidato está matriculado 

(     ) Graduação em Agronomia 

(     ) Graduação em Engenharia de Alimentos 

(     ) Graduação em Engenharia Florestal 

(     ) Pós-Graduação em Agronegócio 

(     ) Pós-Graduação em Agronomia 

(     ) Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos 

(     ) Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas 

Documentos Entregues 

(     ) Comprovante de matrícula 

(     ) Cópia do R.G. 

(     ) Email impresso de envio da foto de rosto  

 

 

____________________________ 

Visto da Secretaria da EA 

 

 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do candidato 

 

 

 

 

Goiânia, ______ de ____________________ de 2018. 

 


