ATA DA APURAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA REPRESENTANTE DOCENTE
JUNTO À COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DA UFABC.
Aos quatorze dias do mês de março do ano de 2019, às 14 horas, Campus
Santo André, Bloco B, 4o andar, sala406 em sessão pública, realizou-se a
apuração dos votos para representante docente junto a Coordenação do Curso
de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal do
ABC. Participaram da apuração o servidor presidente da Comissão Eleitoral,
Prof. Luiz Rozante, e a servidora assessora do Programa de Ciência da
Computação, Regina Barbosa do Nascimento. O Prof. Luiz Rozante realizou
acesso ao sistema SigEleicao e através dele procedeu à apuração e à
homologação do resultado, o qual pode visto no relatório gerado pelo
SigEleicao intitulado “Resultado Final da Eleição”, que foi emitido em
14/03/2019, às 14:32, e que consta da documentação anexa, e o qual
reproduz-se aqui:
- chapa: André Luiz Brandão (titular) e Mirtha Lina Fernandez Venero
(suplente), 10 (dez) votos;
- chapa: Edson Pinheiro Pimentel (titular) e Juliana Cristina Braga
(suplente), 14 (quatorze) votos;
- chapa: Fabrício Olivetti de França (titular) e Ronaldo Cristiano Prati
(suplente), 17 (desessete) votos;
- Flávio Eduardo Aoki Horita (titular) e Emílio de Camargo
Francesquini (suplente), 15 (quinze) votos.
- votos brancos: 03 (três) votos;
- votos nulos: 01 (um) voto;
- total de votos válidos: 56 (cinquenta e seis) votos.
A lista de votantes, gerada pelo SigEleicao, pode ser vista no relatório intitulado
“Lista de Votantes”, emitido em 14/03/2019, às 14:20, a qual consta da
documentação anexa.
A apuração encerrou-se às 14 horas e 45minutos sendo que eu, Luiz Rozante,
SIAPE 1675615, redigi a presente Ata que vai assinada por mim e pelo
servidora Regina Barbosa do Nascimento para que produza os efeitos
necessários.
_______________________________________________
Luiz Rozante (Presidente da Comissão Eleitoral)
_______________________________________________
Regina Barbosa do Nascimento (Assessoria do Programa de Ciência da
Computação )

