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DECISÃO DO COMITÊ GESTOR DOS LAMUP  

Dispõe sobre o processo eleitoral para 
composição do Comitê Gestor e coordenação 
dos Lamup da Escola de Nutrição. 

O Comitê Gestor dos Lamup (Laboratórios Multiusuários em Pesquisa da Enut), 
nomeado pela Decisão nº 26/2021/CODENUT/ENUT, de 1º de outubro de 2021, torna 
pública a retificação do processo eleitoral para composição do Comitê Gestor e 
Coordenação dos Lamup/Enut. 

Considerando que: 

1. Houve somente um candidato inscrito para coordenação de cada Lamup; 
2. O Edital de Convocação de Eleições para composição do Comitê Gestor e 

Coordenação dos Lamup/Enut, publicado em 16 de setembro de 2022, não 
dispõe sobre procedimentos a serem adotados no caso de candidaturas únicas; 

3. O processo de votação consome recursos públicos; 
4. A resolução CONPEP nº 6 confere ao Comitê Gestor as atribuições de definir, 

divulgar e conduzir  o processo eleitoral além de deliberar sobre casos omissos 
em primeira instância e; 

5. A resolução CUNI nº 2394 confere ao presidente do Comitê Gestor a indicação 
de novos integrantes no caso de vacâncias. 

 

Este comitê resolve: 

1) Cancelar o processo de votação previsto no artigo 6º do Edital de Convocação de 
Eleições para composição do Comitê Gestor e Coordenação dos Lamup/Enut, 
publicado em 16 de setembro de 2022, a fim de simplificar processos e 
economizar recursos. 

2) Finalizar o processo eleitoral e indicar, em conformidade com as inscrições 
recebidas e divulgadas no dia 10 de outubro de 2022, os seguintes nomes para 
compor o Comitê Gestor e coordenar os Lamups/Enut no período de 
dezembro/2022 a dezembro/2024: 

Isadora Arinda de Souza Mendes (Coordenadora do Lamup em Análise 
dos Alimentos - Lanali); 

Lenice Kappes Becker (Coordenadora do Lamup em Avaliação 
Metabólica); 



 

Fernanda Guimarães Drummond e Silva (Coordenadora do Lamup em 
Bioquímica Nutricional e Biologia Molecular – Bionut); 

Karina Barbosa de Queiroz (Coordenadora do Lamup em Experimentação 
Animal – Labmex); 

Luciana Rodrigues da Cunha (Coordenadora do Lamup em Microbiologia) 
e; 

Adriana Lúcia Meireles (Coordenadora do Lamup em Saúde Coletiva – 
Lamusc). 

 

Ouro Preto, 17 de outubro de 2022. 

 

 

Isadora Arinda de Souza Mendes 
Presidente do Comitê Gestor dos Lamup/Enut  
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