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Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, nas dependências 

do prédio da antiga Alfândega, realizou-se o processo de consulta á comunidade 

acadêmica do curso de Engenharia Geológica. 

Inscreveu-se para o pleito somente uma chapa (chapa 01) composta pelos 

professores Leandro Fagundes, para coordenador e Luís Eduardo Silveira da Mota 

Novaes, para coordenador adjunto, conforme carta de intensão anexa. 

A comunidade votante era constituída de 197 (cento e noventa e sete) 

estudantes e 28 (vinte e oito) servidores vinculados ao curso. Desse montante 38 (trinta e 

oito) estudantes (19,28%), 17 (dezessete) servidores (60,71%), votaram (conforme ata de 

presença anexa), perfazendo um total de 55 (cinquenta e cinco) votos. 

Conforme determinado no Edital nº 01/2017, os servidores (professores e 

técnicos administrativos) perfazem 2/3 (dois terços) dos votos potenciais e os alunos 1/3 

(um terço) dos votos potenciais. Portanto, os votos ficaram distribuídos conforme tabela 1: 

 

Tabela 1: Distribuição dos votos 

Votantes 
Votos 

Válidos 

Chapa 01 

(votos) 

Chapa 01 

(%) 

Não e 

Nulos 

(votos) 

Não e 

Nulos 

(%) 

Servidores 17 13 50,99 4 15,68 

Alunos 38 36 31,58 2 1,75 

Total 55 49 82,57 6 17,43 

 

Considerando que todas as normas previamente estabelecidas e aprovadas 

em colegiado de curso foram cumpridas, cabe a essa comissão indicar com 82,57% 

(oitenta e dois vírgula cinquenta e sete por cento) dos votos, os nomes dos professores 

Leandro Fagundes e Luís Eduardo Silveira da Mota Novaes, para os cargos de 

coordenador e coordenador adjunto do Curso de Engenharia Geológica, respectivamente. 

Nada mais a acrescentar, lavramos a presente ata. 
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Prof. Alexandre Felipe Bruch 

Presidente da Comissão Eleitoral 
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Geólogo Ricardo Luiz Nunes Arduin 

Representante dos Técnicos Administrativos 
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Marina Luiza Jordão Martins 

Representante Discente 

 

 

 

 

 

 

Original Assinada 


