
 

 
 

 
EDITAL DIRAC Nº 04/2023 

 

RECOMPOSIÇÃO DO CONSEPE  

 

O Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, do Instituto Metropolitano de Ensino 

Superior –  IMES, mantido pela UNIVAÇO – União Educacional do Vale do Aço S.A., torna público o Edital de 

Recomposição do CONSEPE, de acordo com o art.14 inciso X do Regimento Interno do IMES. 

 

I – DAS VAGAS 

 

O CONSEPE oferece três vagas para representação discente a serem ocupadas por alunos eleitos pelo corpo 

discente. 

 

II – DOS CRITÉRIOS PARA CANDIDATURA 

 

Para candidatar-se a um assento no respectivo Conselho, o aluno deverá enviar e-mail para a Central do Aluno – 

centraldoaluno@univaco.edu.br no prazo estipulado neste Edital e cumprir os seguintes critérios:  

a) estar matriculado na Instituição há mais de um ano; 

b) não ter sido reprovado em nenhuma disciplina; e 

c) não ter recebido punição por ato indisciplinar. 

 

III – DOS MANDATOS 

 

Os representantes discentes têm mandato de 1(um) ano. 

 

IV – DA ELEIÇÃO 

 

Concluído o processo de inscrição dos discentes, a eleição se processará de acordo com os seguintes critérios: 

a) Serão confeccionadas as cédulas com os nomes de todos os candidatos; 

b) Terão direito a voto todos os alunos regularmente matriculados no semestre em curso; 

c) Para votar, os alunos deverão assinar seu nome de maneira legível em uma lista disponibilizada pela 

Central de Atendimento ao Aluno, e em seguida, receberão a cédula de votação; 

d) O voto é secreto; 

e) Para votar, o discente deverá marcar, na cédula, o nome do candidato de sua preferência; 

f) A marcação de mais de 1 (um) nome tornará automaticamente nulo o voto. 

 

 



 

 
 

 

V – DA SELEÇÃO 

 

Serão eleitos os três candidatos mais votados. Em caso de empate, a vaga será ocupada pelo discente com melhor 

desempenho acadêmico no último semestre cursado.  

 

VI – DOS PRAZOS ELEITORAIS 

 

A inscrição dos candidatos às vagas deverá ser realizada via e-mail na Central de Atendimento ao Aluno, 

(centraldoaluno@univaco.eu.br) no período de 9 a 17 de fevereiro de 2023, durante o expediente administrativo. 

A eleição ocorrerá nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2023, das 9 às 18 horas, no Setor de Comunicação. 

A apuração dos votos será realizada no dia 1 de março de 2023. 

A Instituição divulgará o nome dos eleitos, nos meios internos de comunicação, dentro de até 03 (três) dias úteis. 

 

 

Ipatinga, 9 de fevereiro de 2023. 

 

Vinicius Lana Ferreira 
Prof. Vinícius Lana Ferreira 

Presidente do CONSEPE 
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