
O Art.2º do Regulamento da Consulta Informal, foi aprovado pela Comissão de Suporte do Colégio 
Eleitoral em sua 2ª reunião, realizada no dia 21 de setembro de 2018, estabeleceu a seguinte 
composição da Comissão de Consulta:

Art. 2.º A comissão, doravante denominada Comissão de Consulta, compor-se-á da seguinte forma:
I- no campus UFV/Viçosa, por 12 membros efetivos, sendo 3 membros definidos pela comissão de 

suporte  (1  por  segmento)  e  9  membros  (três  por  segmento)  formalmente  designados  pelas  entidades 
representativas de cada segmento;

II- no campus UFV/Florestal, por 6 membros efetivos, sendo 3 membros definidos pela comissão de 
suporte (1 por segmento) e 3 membros (1 por segmento) formalmente designados pelas entidades 
representativas de cada segmento;

III-  no  campus UFV/Rio  Paranaíba,  por  6  membros  efetivos,  sendo  3  membros  definidos  pela 
comissão de suporte  (1  por  segmento)  e  3 membros (1  por  segmento)  formalmente designados pelas 
entidades representativas de cada segmento.

§ 1.º São entidades representativas aptas a indicar representantes no campus de Viçosa:
I- dos discentes: o Grêmio Estudantil do Colégio de Aplicação da UFV(Coluni), o Conselho 

Estudantil (CoE) e a Associação de Pós-Graduandos (APG);
II- dos docentes: a Seção Sindical dos Docentes da UFV (ASPUV);
III-  dos  técnico-administrativos:  a  Associação  dos  Servidores  Administrativos  da  UFV 

(ASAV), o Sindicato dos Servidores da UFV (SINSUV) e a Associação de Profissionais de Nível Superior da 
UFV (ATENS).

§ 2.º São entidades representativas aptas a indicar representantes no campus de Florestal:
I- dos discentes: o Grêmio da Central de Ensino e Desenvolvimento Agrário de Florestal 

(CEDAF), o Diretório Central dos Estudantes do  Campus de Florestal (DCE –  Campus de Florestal) e a 
Associação de Pós-Graduandos (APG);

II- dos docentes: a Seção Sindical dos Docentes da UFV (ASPUV);
III-  dos  técnico-administrativos:  a  Associação  dos  Servidores  Administrativos  da  UFV 

(ASAV).
§ 3.º São entidades representativas aptas a indicar representantes no campus de Rio Paranaíba:

I- dos discentes: o Centro Acadêmico Unificado (CAU) e a Associação de Pós-Graduandos 
(APG);

II- dos docentes: a Seção Sindical dos Docentes da UFV (ASPUV);
III- dos técnico-administrativos: a Associação dos Servidores Administrativos da UFV (ASAV) 

e a Associação de Profissionais de Nível Superior da UFV (ATENS).
§ 4.º A Comissão de Consulta entrará em funcionamento logo após a sua instalação.

          § 5.º A Comissão de Consulta estabelecerá seu regimento interno e terá seu presidente definido em 
reunião conjunta com a Comissão de Suporte.

No mesmo dia da aprovação deste artigo foram encaminhados ofícios para todas as entidades 
contempladas  neste  artigo  solicitando  as  referidas  indicações  de  integrantes  para  compor  a 
Comissão de Consulta.  O prazo para  final  para indicação foi  dia 26/09/2018,  uma vez que a 
primeira  reunião  da  Comissão  de  Consulta  ocorreu  no  dia  27/09/2018,  em  conjunto  com  a 
Comissão de Suporte. 

Todas entidades indicaram seus representantes, com exceção da ASPUV.

Composição da Comissão de Consulta:

• Campus Viçosa

Márcio de Souza Duarte -  Docente da Comissão de Suporte
  Vinícius Duarte Lopes – Técnico Administrativo da Comissão de Suporte

Diogo Sena Baiero – Discente da Comissão de Suporte
Edélcio Olímpio da Costa  - indicado pelo SINSUV
Jansen Cardoso Pereira – indicado pela ATENS
Reinaldo Batista Barbosa – indicado pela ASAV
Amanda Guerra Valadão – indicada pelo Grêmio Estudantil do Coluni
Caique Eduardo da Silva – indicado pela CoE
Moacir Mendes Lima – indicado pela APG



• Campus Florestal

Marcina Amália Nunes – Docente da Comissão de Suporte
 José Fernando da Silva  - Técnico Administrativo da Comissão de Suporte

Fabrício Coelho dos Santos – Discente da Comissão de Suporte
Danilo José dos Santos Gomes – indicado pela ASAV

         Marino Viana Simões – indicado pelos Discentes

• Campus Rio Paranaíba
Fábio André Teixeira  - Docente da Comissão de Suporte
Diego Queiroz de Melo - Técnico Administrativo da Comissão de Suporte
Aryanne Christina Neri de Freitas – Discente da Comissão de Suporte
Vítor Aguiar da Silva – indicado pela ASAV
João Felipe Galante -  indicado pelos Discentes

Na reunião conjunta entre Comissão de Suporte e Comissão de Consulta, realizada no dia 
27/09/2018, Diogo Sena Baiero foi eleito presidente desta Comissão.

Comissão de Suporte

01 de outubro de 2018


