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Aos 17 dias do mês de dezembro de 2020, às 14 horas, por conta da pandemia do Covid-19, reuniu-se
virtualmente a Comissão Eleitoral que coordena o processo de consulta à comunidade universitária para
escolha de diretor e diretor adjunto do Centro de Desenvolvimento Tecnológico da UFPel (Administração
2021 – 2024) para realizar o escrutínio dos votos do Processo Eleitoral, realizado no dia 17 de dezembro
de 2020, conforme regramento e organização determinados pela Comissão Eleitoral e pelo Conselho do
CDTec. Estiveram presentes os seguintes membros da comissão eleitoral: Neftali Lenin Villarreal Carreño
(presidente), Priscila Marques Moura de Leon, Renata Engrácio de Oliveira e Taylor Cavalheiro Palacios.
Apurou-se um quantitativo de 124 votos, sendo desse total 80 votos válidos e 44 votos não válidos.
Foram considerados inválidos os votos de eleitores que votaram mais de uma vez, sendo considerado
válido apenas o último voto realizado pelo eleitor. Dos votos válidos, a distribuição dos votos por
categoria foi de 44 docentes, 9 técnico-administrativos e 27 discentes. A forma de voto adotada para este
processo foi de voto universal. Como havia apenas uma chapa inscrita foi adotada a cédula de votação por
aprovação, com as opções SIM (favoráveis a chapa) e NÃO (contrários a chapa). Dessa forma, apurou-se
que a chapa composta pelo professor Marilton Sanchotene de Aguiar (candidato a diretor) e pela
professora Amanda Dantas de Oliveira (candidata a diretora adjunta) obteve 73 votos favoráveis, 0 votos
contrários e 7 votos nulo/branco. Sendo estes os votos apurados, a Comissão Eleitoral promulga a chapa
composta pelos professores Marilton Sanchotene de Aguiar (candidato a diretor) e Amanda Dantas de
Oliveira (candidata a diretora adjunta) como eleita no presente processo. Sem mais para o momento, eu,
Renata Engrácio de Oliveira, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada
eletronicamente pelos membros da comissão eleitoral.

Documento assinado eletronicamente por RENATA ENGRACIO DE OLIVEIRA,
Assistente em Administração, em 17/12/2020, às 15:20, 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 NEFTALI LENIN VILLARREAL
CARRENO, Coordenador de Curso de Pós-Graduação, Programa de Pós-
Graduação em Ciência e Engenharia de M, em 17/12/2020, às 15:25,
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 PRISCILA MARQUES MOURA DE
LEON, Coordenadora de Curso de Graduação, Colegiado do Curso de
Biotecnologia, em 17/12/2020, às 15:29, 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.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1159700 e o código CRC BE557192.
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