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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Às quinze horas do dia primeiro de agosto de dois mil e dezoito, na sala de número seiscentos do Centro
de Engenharias da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), localizado à rua Benjamin Constant nº 989,
na cidade de Pelotas/RS, ocorreu a reunião da comissão eleitoral responsável pela eleição de
representantes do colegiado do curso de Engenharia de Produção, constituída através da portaria 01 de
11/07/2018 (0209165) do Curso de Engenharia de Produção. Esta reunião teve a finalidade de abrir a urna
da votação e realizar a contagem dos votos do processo eleitoral realizado  nos dias 30/07/2018 e
31/07/2018. Na relação de votantes foram contabilizadas doze assinaturas, e na contagem das cédulas
constantes no interior da urna haviam doze cédulas, conferindo com o número de assinaturas. Realizada a
contagem dos votos, o resultado foi o seguinte: Área Básica: Letícia Tonetto obteve 12 votos; Roger
Toscan Spagnolo obteve 10 votos; Área Profissionalizante: Alejandro Martins Rodriguez obteve 10
votos; Etiene Villela Marroni obteve 11 votos; Área Profissionalizante Específica: Everton Anger
Cavalheiro obteve 9 votos; Leonardo Rosa Rohde obteve 9 votos; Luis Antônio dos Santos Franz obteve
10 votos; Patrícia Costa Duarte obteve 10 votos; Rogério Royer obteve 10 votos; Suplentes: Carlos
Antônio da Costa Tillmann obteve 12 votos; Walter Ruben Iriondo Otero obteve 10 votos. A comissão
eleitoral não constatou irregularidades durante o processo eleitoral e tampouco na apuração dos votos.
Estando a apuração dos votos realizada foi lavrada a presente Ata, a qual será assinada eletronicamente
pelos representantes da comissão eleitoral.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA DE OLIVEIRA FARIAS, Assistente em
Administração, em 01/08/2018, às 17:30, 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 GILSON SIMOES PORCIUNCULA, Coordenador de Curso
de Graduação, Colegiado do Curso de Engenharia de Produção, em 01/08/2018, às 17:49, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0230111 e
o código CRC 4AE7CB05.
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