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EDITAL N 01/2016 – DIREÇÃO DO CÂMPUS DE MIRACEMA
CONSULTA PÚBLICA
A Universidade Federal do Tocantins (UFT) por meio do Câmpus de Miracema,
torna público o Edital que define as normas e procedimentos para a consulta pública junto a
comunidade acadêmica e local, sugestões de nomes que denominarão as Unidades do
Câmpus de Miracema. Caracteriza-se de unidade I o Câmpus atual e de Unidade II o Câmpus
em construção.
As etapas do Processo de consulta e denominação das unidades do Câmpus da
UFT em Miracema estarão distribuídas em 03 fases: coleta de sugestões de nomes da
comunidade acadêmica do campus e comunidade local, enquete virtual, submissão a apreciação
e deliberação do Conselho Diretor do Campus. Segue abaixo, o detalhamento das fases e seus
respectivos prazos.
1. DA 1ª ETAPA – COLETA DE SUGESTÕES DE NOMES - PRESENCIAL
1.1. Serão disponibilizadas urnas no saguão da UFT/Câmpus Miracema/Bloco Administrativo, e
ainda, em pontos estratégicos e de visitação pública na cidade de Miracema do Tocantins, para a
coleta de sugestões de nomes para a denominação das unidades II e II da referida Instituição.
Poderão participar dessa etapa, os acadêmicos de todos os cursos do Câmpus, servidores
docentes e técnicos-administrativos, a comunidade externa em geral, nas datas e horários
descritos no item 06 desse edital.
2.1. Após a coleta, acontecerá a apuração e divulgação do resultado dessa etapa, conforme
cronograma.
2. DA 2ª ETAPA – COLETA DE SUGESTÕES DE NOMES – PROCESSO VIRTUAL –
ENQUETE VIRTUAL
2.1. Será disponibilizado ao público em geral uma enquete na página da Universidade Federal do
Tocantins, www.uft.edu.br, objetivando a ampla participação da comunidade acadêmica e local
na votação dos três (3) primeiros nomes sugeridos nas etapas anteriores de nomes que
denominarão em definitivo as unidades I e II da UFT/Câmpus Miracema
2.2. Após a coleta, acontecerá a apuração e divulgação do resultado dessa etapa, conforme
cronograma.
3. DA 3ª ETAPA – RESULTADO FINAL
3.1. Na reunião do Conselho Diretor do Câmpus (Condic) subsequente à apuração do resultado
da 4ª etapa, será apreciado e deliberado sobre os nomes sugeridos e escolhidos pela comunidade
acadêmica e local.
3.2 Após, o término da reunião do Condic, será divulgado o resultado final com os nomes dos
Câmpus I e II.

4. DOS CASOS OMISSOS
4.1. Os casos omissos e as situações não previstas nesse edital serão resolvidas pela Direção do
Câmpus e Núcleo de Apoio Psicopedagógico Social (Naps).
5. DOS CONTATOS E INFORMAÇÕES
5.1. Para maiores informações no Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Social (Naps) / Câmpus
Miracema ou entrar em contato por meio do telefone: (63) 3366-8612.
6. DO CRONOGRAMA
6.1. As etapas do processo de escolha dos nomes das Unidades I e II, seguirão as datas e horários
previstos abaixo:
02/06
09/06
13/06
14/06
21/06
27/06
Julho

DATA
Quinta-feira
Quinta-feira
Segunda-feira
Terça -feira
Terça-feira
Segunda-feira
1ª quinzena

Horário
Das 8h às 20h
Das 8h às 20h
19h
Contínuo
Contínuo
19h
A definir

EVENTO
Início coleta sugestões de nomes – comunidade acadêmica e local
Término coleta sugestões de nomes – comunidade acadêmica e local
Apuração da 1ª etapa
Início coleta de sugestões nomes online - enquete (www.uft.edu.br)
Término coleta de sugestões nomes online – enquete
Divulgação do resultado da 3ª etapa
Apreciação pelo Condic e divulgação do resultado final
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