
 

 

PARIDADE OU PESOS 
LOCAL/DATA PRÁTICA 

AGRONOMIA 2017 2/3 – Servidores (docentes e técnicos) 
1/3 – Discentes (graduação e pós stricto sensu) 

ICB 2018  1/3 – Professores 
1/3 – Técnicos 
1/3 – Discentes 

LETRAS 2018 - Maioria Simples em cada categoria; (Primeiro passo) 
- Não havendo, aplica-se pesos 70% docentes 15% 
técnicos 15% discentes – Art. 26 e 27 (Segundo Passo) 

NUTRIÇÃO 2017 2/3 – Servidores (docentes e técnicos) 
1/3 – Discentes  

FEFD 2015 1/3 – Professores 
1/3 – Técnicos  
1/3 –  Discentes 
calculado sobre o número de votos válidos 

EMAC 2014 70% docentes, 15% técnicos, 15% discentes 

FIC 2016 60 % - Servidores (docentes e técnicos) 
40% -  Discentes 
calculado sobre o número de pessoas habilitadas a votar 

FAFIL 2012 65% - Servidores (docentes e técnicos) 
35% -  Discentes 
calculado sobre o número de pessoas votantes 

FCS 2017 Voto universal (cada eleitor equivale a um voto, 
independente da categoria a que pertença) 

VETERINÁRIA 2018 1/3 – Professores 
1/3 – Técnicos 
1/3 – Discentes 

EDUCAÇÃO 2017 1/3 – Professores 
1/3 – Técnicos 
1/3 – Discentes 



 

 

HISTÓRIA 2016 65% - Servidores (docentes e técnicos) 
35% - Discentes 
Calculado sobre o número de pessoas votantes 

FACE 2017 70% docentes, 15% técnicos, 15% discentes 

 
 
 
 
VOTANTES 

LOCAL/DATA PRÁTICA 

AGRONOMIA 2017 - Servidores efetivos do quadro permanente 
- Discentes matriculados regularmente (grad e stricto) 

ICB 2018 - Somente poderão votar os servidores (docentes e 
técnicos administrativos) efetivos, ativos da UFG, 
lotados no ICB, os alunos dos cursos de graduação e 
pós-graduação, excluídos os alunos com matrículas 
trancadas 

LETRAS 2018 - Servidores efetivos, ativos, do quadro permanente 
- Alunos regulares dos cursos de graduação e do PPG, 
excluídos aqueles de matrículas trancadas 

NUTRIÇÃO 2017 - Servidores efetivos, ativos, do quadro permanente 
- Alunos regulares dos cursos de graduação e do PPG, 
excluídos aqueles de matrículas trancadas 

EMAC 2014 - Servidores efetivos, ativos, do quadro permanente 
- Alunos regulares dos cursos de graduação e Pós 
Graduação (lato e stricto) excluídos aqueles de matrículas 
trancadas 

FIC 2016 - Servidores no efetivo exercício de suas funções 
- Estudantes de graduação e pós-graduação, regularmente 
matriculados, excluídos os que estejam com matrículas 
trancadas 



 

 

FEFD 2015 - Docentes lotados na FEFD, que estiverem no exercício 
do magistério, afastados para qualificação e licença 
médica, docentes substitutos. 
- Técnicos do quadro único permanente da FEFD, 
afastados para qualificação e licença médica 
- Alunos do presencial e EAD, pós-graducação, desde que 
matriculados e frequentando as aulas. 

FAFIL 2012 - Professores e Técnicos do quadro permanente 
- Discentes matriculados (grad e pós stricto) excluídos os 
que estiverem com matrícula trancada 

FCS 2017 - Docentes efetivos e Técnicos ativos 
- Discentes (grad e pós), regularmente matriculados, 
excluídos os com matrículas trancadas 

VETERINÁRIA 2018 - Docentes e Técnicos ativos (quadro permamente) 
- Discentes (grad, espec, e ppg) 

EDUCAÇÃO 2017 - Docentes e Técnicos ativos 
- Discentes (grad, espec, e ppg) 

HISTÓRIA 2016 - Docentes e Técnicos permanentes 
- Discentes (grad, espec, e ppg) 

FACE 2017 - Servidores docentes e técnico-administrativos ativos e 
inativos do Quadro Permanente da UFG  
- Discentes matriculados (grad. e ppg) 

 


