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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE LETRAS VERNÁCULAS - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO
Ata da votação para chefe e vice-chefe de departamento - EDITAL 01/2022/DALV/NCH/UNIR
Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, reuniram-se virtualmente, às 8h30, os
seguintes membros da comissão eleitoral, designados pela PORTARIA Nº 15/2022/SECNCH/NCH/UNIR, Processo SEI nº 999055867.000002/2020 - 94: Natália Cristine Prado (presidente), Ana
Maria Gouveia Cavalcanti Aguilar (membro/docente), Pedro Manoel Monteiro (membro/docente), Maria
Cristina Victorino de França (membro/docente), Heloísa Helena Siqueira Correia (membro/docente) e Diego
Figueredo Moura (representante discente/membro). A votação transcorreu sem quaisquer imprevistos, em
formato digital, via Sistemas de Eleição (SiE), tendo iniciado às 8 horas do dia vinte de julho e encerrado às
18 horas do mesmo dia. A professora Natália relata que, após a votação, gerou o relatório de votação. O
referido documento foi emitido automaticamente pelo Sistema de Eleição (SiE) contendo as informações a
respeito dos votos (e se encontra anexo ao processo SEI supracitado). Quarenta eleitores acessaram o SiE
para registrar seus votos: vinte e um professores, dezoito alunos e um técnico. O candidato à chefe de
departamento, Agripino José Freire da Fonseca, obteve vinte votos de docentes, quinze votos de alunos e um
voto de técnico, ou seja, 90% dos votos totais. Um docente votou em branco e nenhum docente anulou o
voto. Dentre os discentes, houve dois votos brancos e um voto nulo. O candidato à vice-chefe do
departamento, Jefferson Gustavo dos Santos Campos, obteve vinte votos de docentes, quinze votos de alunos
e um voto de técnico, ou seja, 90% dos votos totais. Um docente anulou o voto e nenhum docente votou em
branco. Novamente, constatamos dois votos brancos e um voto nulo na votação discente. Os membros
permaneceram em reunião até às nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de julho, quando foi gerada
essa ata no processo SEI 999055867.000002/2020 - 94. O resultado também foi enviado por e-mail para o
departamento para que seja publicado no site do Departamento de Letras Vernáculas, em conformidade com
o edital. Nada mais havendo a constar, eu, Natália Cristine Prado, presidente da comissão eleitoral, encerro
esta ata, que será assinada por mim e pelos demais membros da comissão eleitoral.
Documento assinado eletronicamente por NATALIA CRISTINE PRADO, Docente, em 21/07/2022, às
11:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por DIEGO FIGUEREDO MOURA, Usuário Externo, em
21/07/2022, às 11:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1036873 e
o código CRC 6C0F6328.
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