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EDITAL Nº 001/2021 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021 – CÂMPUS DE MIRACEMA
CONSULTA PÚBLICA

A Universidade Federal do Tocantins, Câmpus de Miracema, torna público o edital
que define as normas e procedimentos para a consulta pública junto à comunidade
acadêmica e local, para as escolhas de nomes que denominarão os espaços físicos
no Câmpus de Miracema – Unidade Warã, que serão destinados à moradia
estudantil e cantina universitária.
As etapas do processo de consulta e denominação da moradia estudantil e cantina
universitária no Câmpus de Miracema estarão distribuídas em 03 etapas: coleta
virtual de sugestões de nomes da comunidade acadêmica e local, enquete virtual e
submissão a apreciação e deliberação do Conselho Diretor do Câmpus de Miracema.
Segue abaixo o detalhamento das fases e seus respectivos prazos.
1 - 1ª ETAPA – COLETA VIRTUAL DE SUGESTÕES DE NOMES E AVALIAÇÃO

1.1 Será disponibilizado um link no Portal UFT - Câmpus de Miracema
(www.uft.edu.br/miracema/documentos) que direcionará para um formulário virtual
para a coleta de sugestões de nomes para a denominação dos espaços físicos
destinado à moradia estudantil e cantina universitária. Poderão participar dessa
etapa, os acadêmicos de todos os cursos do câmpus, além de servidores, docentes,
técnicos administrativos, funcionários terceirizados, bem como a comunidade externa
à UFT.
1.2 Após a coleta, acontecerá a apuração e os nomes mais sugeridos serão
divulgados como resultado dessa etapa, conforme cronograma.
2 - 2ª ETAPA – ENQUETE VIRTUAL

2.1 Será disponibilizado uma enquete no Portal UFT - Câmpus de Miracema
(www.uft.edu.br/miracema/documentos), com os dois primeiros nomes mais
sugeridos na etapa anterior para votação e escolha das opções, que então,
denominarão em definitivo os espaços destinados à moradia estudantil e cantina
universitária no Câmpus de Miracema.
2.2 Após a apuração do resultado da enquete, acontecerá a divulgação do resultado
dessa etapa, conforme cronograma.
3 - 3ª ETAPA – RESULTADO FINAL

3.1 Na reunião do Conselho Diretor do Câmpus de Miracema (CONDIC)
subsequente à apuração do resultado da 2a etapa, será apreciado e deliberado sobre
os nomes sugeridos e escolhidos pela comunidade acadêmica e local.
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3.2 Após o término da reunião do CONDIC, será divulgado o resultado final com os
nomes escolhidos para os espaços físicos destinado à moradia estudantil e cantina
universitária no Câmpus de Miracema.
4 – DOS CASOS OMISSOS

4.1 Os casos omissos e as situações não previstas nesse edital serão resolvidas
pela Direção do Câmpus.
5 – DOS CONTATOS E INFORMAÇÕES

5.1 Para maiores informações entrar em contato com a Direção do Câmpus pelo
telefone: (63) 3366-8602 / e-mail: dirmiracema@uft.edu.br , ou com a Seção de
Comunicação
e
Eventos
pelo
telefone:
(63)
3366-8637/
e-mail:
dpcemiracema@uft.edu.br.
6 - CRONOGRAMA
DATA

Horário

EVENTO

15/02

Segunda-feira

15h

Início coleta sugestões de nomes

01/03

Segunda-feira

18h

Término coleta sugestões de nomes

03/03

Quarta-feira

15h

Divulgação do resultado da 1ª etapa

03/03

Quarta-feira

16h

Início da enquete virtual

17/03

Quarta-feira

18h

Término coleta de enquete virtual

19/03

Sexta-feira

15h

Divulgação do resultado da 2ª etapa

A definir

_

_

Apreciação pelo CONDIC e divulgação do resultado final

Miracema do Tocantins - TO, 15 de fevereiro de 2020
André Luiz Augusto da Silva
Diretor do Câmpus Miracema

