
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

Aos 21 dias do mês de julho do ano de 2020, às dez horas, realizou-se a terceira Reunião da Junta
Eleitoral, de forma virtual, criada pela Portaria GR nº 1152, de 15 de junho, para conduzir o processo
Eleitoral para representantes das Classes das Áreas de Ciências Agrárias, Ciências Exatas e Tecnológicas e
de Letras e Artes, junto ao Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão - COCEPE, sob a
Presidência do Prof. Dr. Luís Isaías Centeno do Amaral e dos demais membros da referida Junta. Foram
analisadas as inscrições de chapas para disputarem a referida eleição, tendo sido homologadas todas as
chapas inscritas, ficando a homologação da seguinte forma: Área de Ciências Agrárias: Chapa 01
Titular:  Luiz Filipe Damé Schuch - Unidade: Faculdade de Veterinária  (com atuação no curso de
Medicina Veterinária); Suplente: Nathan Levien Vanier - Unidade: Faculdade de Agronomia Eliseu
Maciel (com atuação no curso de Agronomia). Área de Ciências Exatas e Tecnológicas: Chapa 01
Titular: Márcia Foster Mesko - Unidade: Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos
(com atuação no curso de Química); Suplente: Mário Lúcio Moreira - Unidade: Instituto de Física
e Matemática (com atuação no curso de Física) e Chapa 02 Titular: Virgínia Mello Alves - Unidade:
Instituto de Física e Matemática (com atuação no curso de Física); Suplente: Giovana Duzzo Gamaro
- Unidade: Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos (com atuação no curso de
Química Forense). Área de Letras e Artes: Chapa 01 Titular: Carlos Walter Alves Soares - Unidade:
Centro de Artes (com atuação no curso de Música); Suplente: Raquel da Cunha Recuero - Unidade:
Centro de Letras e Comunicação (com atuação no curso de Jornalismo). Em relação aos pedidos de
alteração da lista de votantes aptos foram deferidos os pedidos: Memorando 19 (1002475), considerando
que o curso está em extinção com prazo que abrange o período do mandato em questão, podendo ser
representado pela área; Despacho CA (1003071) e Memorando 17 (1003077), conforme portarias
apresentadas. O Memorando 190 (1003699) não foi analisado por ter sido inserido no processo fora do
prazo estabelecido no item 5 do Edital (até 18h do dia 20/07/20). As alterações deferidas serão realizadas
na lista que será inserida no sistema de votação. Nada mais a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada
a reunião, da qual, para constar, eu, Roseméri Gomes Gonçalves, lavrei a presente Ata, que, lida e
aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROSEMERI GOMES GONCALVES, Secretária, Conselho
Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, em 21/07/2020, às 17:34, 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 MASTRANTONIO NEVES, Assistente em
Administração, em 21/07/2020, às 17:36, 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 SABRINA MARQUES D AVILA TORALLES, Assessora,
Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, em 21/07/2020, às 17:40, 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 TAIS ULLRICH FONSECA, Assistente em Administração,
em 21/07/2020, às 17:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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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 1004626 e
o código CRC 8EDF5047.

Referência: Processo nº 23110.015597/2020-05 SEI nº 1004626

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

