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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Diretoria do Instituto de Ciências Agrárias

Rodovia BR 050, Km 78, Bloco 1CCG, Sala 212 - Bairro Glória, Uberlândia-MG, CEP 38400-902
Telefone: 34 2512-6700 - www.iciag.ufu.br - iciag@ufu.br

RETIFICAÇÃO

Processo nº 23117.057090/2021-31
Interessado: @interessados_virgula_espaco@
ERRATA DO EDITAL DEELEIÇÃO PARA MEMBRO DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA
DA UFU (PPGAGRO)
Onde se lê:

1.1 A consulta eleitoral para o preenchimento uma (01) vaga para membro do PPGAGRO, com mandato de 01 de
novembro de 2021 a 31 de outubro de 2023 (2 anos) será realizada no dia 13 de outubro de 2021,das 6:00 às 17:00 h,pelo
sistema de votação online Helios Voting.A divulgação do resultado da consulta eleitoral será realizada no dia 14 de outubro
de2021,por meio do sítio http://www.iciag.ufu.br/ e por e-mail a todos os docentes do curso.

Leia-se:
1 .1 A consulta eleitoral para o preenchimento uma (01) vaga para membro do PPGAGRO, com mandato de 01 de
novembro de 2021 a 31 de outubro de 2023 (2 anos) será realizada no dia 19 de outubro de 2021,das 6:00 às17:00 h,pelo
sistema de votação online Helios Voting.A divulgação do resultado da consulta eleitoral será realizada no dia 20 de outubro
de2021,pormeiodosítiohttp://www.iciag.ufu.br/ e por e-mail a todos os docentes do curso.

Onde se lê:

4.2. A votação será online, das 6:00 às 17:00 h do dia 13 de outubro de 2021, por meio do sistema de
votaçãoeletrônicaHeliosVoting(www.heliosvoting.org),comdocumentaçãosuplementarnaabahttps://www.heliosvoting.org/docs.

Leia-se:
4.2. A votação será online, das 6:00 às 17:00 h do dia 19 de outubro de 2021, por meio do sistema de votação
eletrônica Helios Voting(www.heliosvoting.org),com documentação suplementar na aba https://www.heliosvoting.org/docs.

Onde se lê:
4.5.
A lista de endereços de e-mails constante no sistema de cadastro do Programa será enviada por e-mail a todos
participantes da consulta atualmente vinculados ao PPGAGRO e estará também disponível no site do mesmo, na página específica
para divulgação deste processo eleitoral, no dia 08 de outubro de 2021.
Onde se lê:

4.5. A lista de endereços de e-mails constante no sistema de cadastro do Programa será enviada por e-mail a todos
participantes da consulta atualmente vinculados ao PPGAGRO e estará também disponível no site do mesmo, na página
específica para divulgação deste processo eleitoral, no dia 15 de outubro de 2021.
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Uberlândia, 15 de outubro de 2021
HUDSON DE PAULA CARVALHO
Diretor do Instituto de Ciências Agrárias
Portaria Pessoal UFU Nº 1709/2021
Documento assinado eletronicamente por Hudson de Paula Carvalho, Diretor(a), em 15/10/2021, às 14:41, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3100103 e o código CRC
C2B78C3F.
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