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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE MÚSICA
DIRETORIA

EDITAL Nº 253/2021/MUSICA-DIR-UFMG
Processo nº 23072.207495/2021-91

O Diretor da Escola de Música da UFMG, Professor Renato Tocantins Sampaio, no uso de suas atribuições, e
atendendo a solicitação do Departamento de Teoria Geral da Música (TGM), faz saber que, por motivo de vaga,
torna público que serão recebidas inscrições para a escolha de professor representante junto à Câmara do
Departamento de Teoria Geral da Música:
03 membros titulares
03 membros suplentes
1 - Das condições para inscrição:
Professor lotado e em exercício no Departamento de Teoria Geral da Música (TGM) da EMUFMG.
2 - Mandato:
02 (dois) anos a partir de 29/03/2021, permitida a recondução.
3 - Das inscrições:
O prazo para inscrições será de 01 a 08 de março de 2021, e encerrará às 17 horas do dia 08 de março de
2021. As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, através de email enviado pelos
interessados para a Secretaria do TGM, pelo endereço eletrônico tgm@musica.ufmg.br;
4 - Da Votação:
A votação será realizada no dia 29 de março de 2021 (segunda-feira), no horário das 08 h às 17 h, por meio do
Sistema de Consultas da UFMG - https://consultas.ufmg.br/;

A autenticação dos eleitores no Sistema será por meio de seu e-mail institucional. Após receber mensagem
do Sistema, e durante o período de votação, o eleitor deve: (1)acessar o portal
MinhaUFMG/Sistemas/Consultas Eleitorais ou o site consultas.ufmg.br, (2) localizar a eleição, (3) copiar
o código token, (4) clicar no link da consulta, (5) fazer suas escolhas na eleição, (6) validar o voto
informando o código token, e (7) finalizar o seu voto.

O representante será eleito por seus pares, por maioria simples de votos.
https://sei.ufmg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=584750&infra_sistema=1000…
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Após o término do período de votação, a apuração dos votos será feita automaticamente pelo Sistema de
Consultas da UFMG. Após essa apuração, os responsáveis pela eleição deverão encaminhar os resultados por email aos votantes e a Secretaria Geral providenciará a divulgação dos resultados.

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2021.

Professor Renato Tocantins Sampaio
Diretor da Escola de Música da UFMG
Documento assinado eletronicamente por Renato Tocan ns Sampaio, Diretor(a) de unidade, em
12/02/2021, às 13:03, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0568412 e o
código CRC 5CD22002.
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