
 

ATA DA REUNIÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA 
ELEIÇÃO PARA DIREÇÃO E VICE-DIREÇÃO DO SETOR DE 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS PARA O QUADRIÊNIO 2018-2022. 

Ao oitavo dia do mês de novembro de 2017, às 20 horas, nas dependências do 
anfiteatro 10 do Setor de Ciências Biológicas, reuniram-se os membros da comissão 
eleitoral, os docentes Daniela de Almeida Cabrini, Paulo Cesar Barauce Bento, Patricia 
do Rocio Dalzoto (membro suplente), os técnicos-administrativos Gabriela Machado 
Daniel e Paula Aparecida Federiche Borges Bassi e os representantes discentes Miguel 
Machnicki Rege dos Reis, Alana Sueli dos Santos e Joyce Alves Martins (membro 
suplente) para executar a apuração dos votos. Inicialmente a Comissão informou que 
houve uma alteração no número de discentes do universo votante devido à detecção de 
duplicidade. A duplicidade é decorrente do fato de alguns alunos da licenciatura 
também estarem cursando o mestrado. Após a correção o número de discentes aptos a 
votar passou a ser o seguinte: 2265. Na presença de fiscais de ambas as chapas iniciou-
se a contagem das assinaturas nas listas de votantes de cada categoria, resultando em 
714 votos. Destes, 212 foram oriundos de docentes, 91 de técnicos-administrativos e 
411 de discentes. Em seguida as urnas foram abertas e as cédulas foram contadas, 
estando em conformidade com o número de assinaturas. A próxima etapa seguiu para a 
abertura e separação dos votos para cada chapa e votos nulos e brancos. Foram 
contabilizados 210 votos válidos, 1 branco e 1 nulo da categoria docente; 88 votos 
válidos, 1 branco e 2 nulos dos técnicos-administrativos; 408 votos válidos, 2 brancos e 1 
nulo dos discentes. Dos votos válidos, a chapa 1 obteve 86 votos dos docentes, 28 dos 
técnicos-administrativos e 184 dos discentes; a chapa 2 obteve 124 votos dos docentes, 
60 dos técnicos-administrativos e 224 dos discentes. Aplicando-se a fórmula para efeito 
do cômputo final de votação de cada candidato de acordo a Resolução 01/11-BL, o 
resultado foi o seguinte: Vc (votação do candidato)= 28,38 para a chapa 1 e Vc = 43,14 
para a chapa 2. Assim sendo, a consulta à comunidade setorial resultou na escolha da 
chapa 2 composta pelos Professores Doutores Edvaldo da Silva Trindade e Emanuel  
Maltempi de Souza para diretor e vice-diretor do Setor de Ciências Biológicas 
respectivamente. Para constar, eu, Gabriela Machado Daniel, lavrei a presente ata que 
será assinada por todos os presentes na apuração.  
 

  
 


