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Edital para Seleção de Representante Discente para a Comissão Coordenadora do
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação
A Coordenação do Curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de
Viçosa/Campus UFV-Florestal convoca os alunos matriculados para eleição de um
representante discente e de seu suplente, de acordo com a Resolução CEPE Nº 09/2015,
em seu 15º artigo.
O representante discente tem a missão de representar os alunos do curso de
Ciência da Computação nas reuniões da Comissão Coordenadora do Curso, dando
sugestões para implementação de melhorias e apoiando a tomada de decisão sobre
aspectos referentes ao curso. O representante discente e seu suplente serão eleitos por
seus pares, com mandato de um ano, a ser iniciado em 05/09/2018, sendo permitida a
recondução.
Os pré-requisitos para inscrição dos interessados são:
 Estar regularmente matriculado nas disciplinas do curso;
 Não poderá ter mais de um coeficiente de rendimento insuficiente em seus históricos
escolares;
 Ter cumprido, no mínimo, 40% (quarenta por cento) da carga horária do curso;
 Estar em situação regular com as demais obrigações da Universidade.
De 20 a 24 de agosto de 2018, a Comissão Coordenadora do curso de Ciência da
Computação estará com inscrições abertas para os estudantes que desejem se candidatar
para atuarem como representante discente nesta comissão. As inscrições serão realizadas
na Diretoria de Ensino, localizada no Prédio Principal. No dia 27 de agosto de 2018, será
divulgada a lista com os candidatos inscritos e entre os dias 27 e 31 de agosto de 2018, os
candidatos poderão fazer sua campanha nas salas de aula, junto aos alunos, a quem
compete escolher aquele que os representará durante o ano de 2018/2019. A eleição será
realizada no dia 03 de setembro de 2018, de 7 às 11h e de 13 às 17h, com a instalação
de uma urna na Diretoria de Ensino, localizada no Prédio Principal. A contagem dos votos
será conduzida pela Comissão Coordenadora e o resultado será divulgado no dia 04 de
setembro de 2018, no site do curso. Serão eleitos, representante discente e suplente,
respectivamente, o primeiro e o segundo candidatos com maior número de votos. Em caso
de empate, vencerá o candidato com maior tempo de curso. Caso persista o empate,
vencerá o candidato com maior CRA.
A eleição do novo representante discente na Comissão Coordenadora do Curso de
Ciência da Computação está sendo promovida e coordenada pela própria Comissão
Coordenadora, que está disponível para esclarecer possíveis dúvidas dos alunos. Ressaltase que a atuação como representante discente é muito importante para o desenvolvimento
da Instituição, do próprio aluno e do aprimoramento permanente do curso.
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