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CONVOCATÓRIA 

A Comissão Eleitoral, no uso de suas atribuições conforme o estatuto do 

Centro Acadêmico de Medicina da Universidade Federal de Viçosa – MedCA UFV, 

torna público o processo eleitoral para nova Coordenação Executiva do MedCA (gestão 

2021-2022). 

As inscrições das chapas interessadas na candidatura deverão ser feitas via e-

mail (medca@ufv.br) até as 23h59 do dia 30 de julho de 2021. Um representante da 

chapa deverá enviar um e-mail de assunto em caixa alta “INSCRIÇÃO DE CHAPA 

PARA ELEIÇÃO DO MEDCA”, contendo na descrição o nome da chapa e os nomes 

completos, matrículas e cargos ocupados peles membres da chapa. Lembramos que os 

cargos deverão seguir o que é definido em estatuto (disponível em 

www.medcaufv.com). 

As chapas inscritas serão divulgadas no dia 31 de julho de 2021 e a campanha 

eleitoral terá início no dia 01 de agosto de 2021. 

A votação terá início às 7h do dia 16 de agosto de 2021 e se estenderá até às 

23h59 do dia 18 de agosto de 2021. Todo o processo de votação será realizado através 

do sistema “Eleições UFV”, o qual ê eleitore pode acessar nos dias da eleição, 

autenticando-se com sua matrícula e senha da UFV. 

A apuração dos votos será feita pela Diretoria de Tecnologia da Informação 

(DTI), a qual irá disponibilizar os resultados após o fim da eleição. Destaca-se aqui que 

apenas ê votante saberá em qual candidatura direcionou o seu voto. 

Ressalta-se, mais uma vez, a necessidade de leitura do estatuto do Centro 

Acadêmico de Medicina da Universidade Federal de Viçosa por todes ês membres da 

chapa antes da inscrição.  

CALENDÁRIO ELEITORAL 

16/07/2021 – Publicação da convocatória nas redes sociais do Centro Acadêmico de 

Medicina. 

17 a 30/07/2021 – Inscrição das chapas interessadas, via e-mail (medca@ufv.com). 

31/07/2021 – Homologação e divulgação das chapas inscritas. 

01/08/2021 – Período de início da campanha eleitoral. 



16 a 18/08/2021 - Votação por meio eletrônico, mediante link específico que será 

disponibilizado durante o período eleitoral. 

19/08/2021 – Divulgação dos resultados. 

 

Quaisquer questionamentos serão esclarecidos pela Comissão Eleitoral. 
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