
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
GABINETE DA REITORA

OFÍCIO CIRCULAR Nº 18/2020/GAB-REI-UFMG

Belo Horizonte, 29 de junho de 2020.

Aos/Às Senhores/Senhoras Diretores/Diretoras

Unidades Acadêmicas

Unidades Administra vas

Assunto:Prorrogação de mandatos durante a pandemia de COVID-19.

Senhor(a) Diretor(a),

Com nossos cordiais cumprimentos, apresentamos informações complementares ao OFÍCIO CIRCULAR Nº 15/2020
/GAB-REI-UFMG, datado de 5 de junho de 2020, que trata da prorrogação dos mandatos durante a pandemia de
COVID-19.

Inicialmente,  gostaria  de  destacar  a  excepcionalidade  e  a  transitoriedade  da  medida  que  determinou  a
prorrogação dos mandatos  em vigor,  imposta pela necessidade de adoção de alterna vas hábeis  a garan r a
con nuidade dos serviços públicos prestados por dirigentes ins tucionais, dirigentes e representantes de órgãos
colegiados, além de membros que compõem comissões permanentes no âmbito da UFMG.

Não obstante a relevância do ato de prorrogação dos mandados na atual conjuntura, na eventualidade de seu
detentor encontrar-se impossibilitado de exercê-lo até que se conclua os processos ele vos em planejamento, a
vacância da função ou representação há de ser suprida por meio da subs tuição pelo vice-dirigente ou suplente,
respec vamente, ou, subsidiariamente, pelo decano do Órgão.

Colocando-nos à disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos, despedimo-nos.

Atenciosamente, 

Profa. Sandra Regina Goulart Almeida

Reitora
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Documento assinado eletronicamente por Sandra Regina Goulart Almeida, Reitora, em 30/06/2020, às 11:27,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ufmg.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0163052 e o código CRC 3FAB5080.

Referência: Processo nº 23072.216689/2020-04 SEI nº 0163052
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