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EDITAL  Nº07/2018,  DE  16  DE  AGOSTO  DE  2018  PARA  ESCOLHA  DE  NOVOS
REPRESENTANTES DOCENTES

RETIFICAÇÃO

1. No artigo 1º, onde se lê: 

 Consepe – 1 representante suplente com mandato até 20 de junho de 2019;

 Conselho de Curadores – 2 cadeiras vacantes (titular e suplente);

 Congregação  –  1  cadeira  vacante  (titular  e  suplente)  -  caso  haja  interesse  as  atuais

representantes (Professoras Ana Cândida Araújo e Silva e Lízia Colares Vilela) poderão se

inscrever para reeleição;

 Colegiado do curso de Medicina -  1 cadeira vacante (titular e suplente).

Leia-se:

 Consepe – 1 representante suplente com mandato até 20 de junho de 2019;

 Conselho de Curadores – 2 cadeiras vacantes (titular e suplente);

 Congregação  –  1  cadeira  vacante  (titular  e  suplente)  -  caso  haja  interesse  as  atuais

representantes (Professoras Ana Cândida Araújo e Silva e Lízia Colares Vilela) poderão se

inscrever para reeleição;

 Colegiado do curso de Medicina -  1 cadeira vacante (titular e suplente);

 Núcleo de Formação Continuada Docente – 3 cadeiras vacantes (titular).

2. No artigo 2º, onde se lê:

§ 3º.  O disposto no  caput com relação aos mandatos não se aplica ao suplente no Consepe, cujo

mandato será vinculado ao do titular em exercício.

Leia-se:

§ 3º.  O disposto no  caput com relação aos mandatos não se aplica ao suplente no Consepe, cujo

mandato  será  vinculado  ao  do  titular  em exercício  e  aos  membros  do  Núcleo  de  Formação

Continuada, cujos mandados são de 1 ano.
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3. Na SEÇÃO III - DAS DEFINIÇÕES E DAS FUNÇÕES, acrescentar:

Núcleo de Formação Continuada Docente - NFCD

O NFCD é uma comissão docente, responsável por auxiliar o colegiado de curso em sua função de

dispor sobre as ações de Formação Continuada, propondo, coordenando e acompanhando atividades

de desenvolvimento docente no âmbito da FAMMUC.

São atribuições do Núcleo de Formação Continuada Docente, em consonância com o Colegiado de

Curso:

I. Auxiliar na elaboração de ações para a contínua atualização do corpo Docente;

II. Participar da execução de ações de atualização pedagógica do corpo Docente;

a) Deverá ser ofertada pelo menos uma ação de capacitação docente por ano.

III. Avaliar e adequar as ações, frente às necessidades de capacitação pedagógica do corpo docente;

IV. Auxiliar o Colegiado em promover a integração do corpo docente à proposta pedagógica do

Curso de Medicina da FAMMUC, em concordância com as diretrizes curriculares nacionais;

V. Estimular o compartilhamento de experiências e reflexões em relação às práticas pedagógicas na

FAMMUC;

VI. Convidar consultores, quando oportuno, para auxiliar nas discussões das ações de atualização

pedagógica do corpo Docente.

4. No artigo 19, onde se lê: Serão considerados eleitas as chapas e o (a) candidato (a) a suplente no

Consepe que obtiverem o maior número de votos válidos.

§ 1°.  Em caso de empate, serão considerados eleitos a chapa cujo titular possua mais tempo de

efetivo  exercício  na  UFVJM ou o(a)  candidato(a)  a  suplente  no  Consepe com mais  tempo de

exercício.

Leia-se: 

Serão considerados eleitos as chapas ou os (as) candidatos (as) que obtiverem o maior número de

votos válidos.

§ 1°.  Em caso de empate, serão considerados eleitos as chapas cujo titular possua mais tempo de

efetivo exercício na UFVJM ou os(as) candidatos(as) com mais tempo de exercício.
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ANEXO III

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA REPRESENTANTE DOCENTE DA FACULDADE
DE MEDICINA DO MUCURI – UFVJM

Eu,__________________________________________________________________________,

SIAPE_________________,  professor(a)  do  curso  de  medicina  da  Faculdade  de  Medicina  do

Mucuri – FAMMUC, venho por meio deste solicitar o registro da minha candidatura à eleição para

a função de membro do Núcleo de Formação Continuada Docente da Faculdade de Medicina do

Mucuri.

Declaro estar ciente das regras do edital que rege a referida eleição.

Teófilo Otoni, ________ de ___________________________ de 2018.

__________________________________

Candidato(a)


