
 

 

EDITAL Nº 03/2020 

ELEIÇÃO PARA REPRESENTANTES DOCENTES, DISCENTES E TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS NA CONGREGAÇÃO 

 

A Presidente da Egrégia Congregação da Faculdade Presbiteriana Gammon, 

no uso de suas atribuições, “ad-referendum” do colegiado, considerando o prazo de 

vigência das representações docente, estudantil e técnico-administrativa: 

 

RESOLVE: 

 

1. Convocar eleições para representantes docentes, discentes e técnico-

administrativos e seus respectivos suplentes para compor o quadro da 

Congregação. 

 

2. Estabelecer as normas para o Processo Eleitoral na forma seguinte: 

 

REPRESENTAÇÃO DOCENTE 

I. Será eleito um representante docente de cada curso de graduação da 

Faculdade, juntamente  com seu suplente; 

II. O docente que atua em mais de um curso e interessar-se em se candidatar 

deverá optar por qual deles pretende ser representante; 

III. O docente que atua em mais de um curso deverá optar por qual curso 

pretende votar; 

IV. A escolha dos representantes docentes será feita pelos pares de seus 

respectivos cursos; 

V. Os representantes serão eleitos por maioria simples. 

 

REPRESENTAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

I. Será eleito um representante do segmento técnico-administrativo e seu 

suplente; 

II. Votarão na escolha do representante técnico-administrativo os funcionários 

lotados na FAGAMMON; 

III. O representante será eleito por maioria simples. 

 

REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL 



 

I. Poderão candidatar-se a representante na Congregação, alunos e seus 

respectivos suplentes, regularmente matriculados em cursos de graduação; 

II. O representante estudantil, juntamente com seu suplente, será eleito pelos 

alunos de graduação regularmente matriculados; 

III. O representante será eleito por maioria simples. 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

I. Os candidatos deverão inscrever-se até as 22 horas do dia 02 de outubro 
de 2020 (sexta-feira), enviando e-mail com a mensagem “Quero me 
candidatar como representante da Congregação” através do e-mail   
adriano.freire@fagammon.edu.br. 

 

II. As inscrições serão deferidas pela Diretora da Faculdade, desde que 
atendidas às presentes normas. 

 

ELEIÇÃO 

A eleição será realizada por votação online, por meio da plataforma Helios 

Voting, no dia 07 de outubro de 2020 (quarta-feira), quando todos os docentes, 

discentes e técnico-administrativos dos cursos da FAGAMMON, receberão 

antecipadamente um link que dará direito a voto na seção única que ocorrerá, de 

13:00 às 21:00.  

 

APURAÇÃO DE RESULTADOS 

O resultado das apurações será divulgado no dia 08/10/2020. 

 

NOMEAÇÃO E POSSE DOS ELEITOS 

A posse será dada em sessão da Congregação em data a ser divulgada. 

3. Revogar disposições em contrário 

 

Lavras, 28 de setembro de 2020. 

 

 

Drª Michelle Aline Barreto 

Diretora da Faculdade 


