
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS NATURAIS 

PORTARIA ICN Nº 008, DE 14 DE MARÇO DE 2022.  

 

Dispõe sobre a nomeação de Comissão 

responsável pela condução do processo eleitoral 

para escolha de Diretor(a) do Instituto de 

Ciências Naturais. 

 

A DIRETORA PRÓ-TEMPORE DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS NATURAIS DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE LAVRAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando a deliberação da 
Congregação do ICN em sua 18ª reunião, realizada no dia 11 de março de 2022, em conformidade 
com o disposto na Resolução Normativa CUNI Nº 006/2022, de 03 de março de 2022, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Nomear os docentes Rodrigo Santos Búfalo (Departamento de Física), Alessandra 
Angélica de Pádua Bueno (Departamento de Ecologia e Conservação), João Paulo Rodrigues Alves 
Delfino Barbosa (Departamento de Biologia) e Walcleé de Carvalho Melo (Departamento de 
Química), as técnicas administrativas Ana Carolina Mattos Leite (Coordenadoria de Gestão 
Estratégica) e Isadora Nascimento Della Sávia Braga (Departamento de Física), o discente de 
graduação Deyvison Venturin (Química – Licenciatura Plena) e o discente de pós-graduação Igor 
Andrade Correia Rohlfs (Educação Científica e Ambiental) para, sob a presidência do primeiro, 
constituírem comissão encarregada de conduzir as eleições para o cargo de Diretor(a) do Instituto de 
Ciências Naturais, para mandato de quatro anos, com início em 01 de maio 2022. 

Art. 2º A comissão será responsável pela condução do processo eleitoral, cujas funções 
são: (i) elaboração do edital; (ii) a inscrição e homologação de candidaturas; (iii) a condução da 
consulta pública; (iv) o julgamento de recursos e (v) a indicação de lista tríplice para aprovação da 
Congregação e posterior escolha do reitor. 

Art. 3º Fica estabelecido o dia 19 de abril de 2022 como prazo final para envio da lista 
tríplice para aprovação pela Congregação. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor em quatorze de março de dois mil e vinte e dois. 

 

 



 

Elaine Aparecida de Souza 

Diretora pró-tempore da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas 

 


