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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA ELEIÇÃO PARA REPRESENTANTE DE PROF. TITULAR, PROF. ASSOCIADO, PROF.
ADJUNTO, PROF. ASSISTENTE, COORDENADOR DE CURSOS DE GRADUAÇÃO (ÁREA
CIÊNCIAS DA VIDA) E COORDENADORES DE PÓS-GRADUAÇÃO,  JUNTO AO CONSUN

 

ATA ÚNICA

DA REALIZAÇÃO DO PLEITO E DA APURAÇÃO

DE VOTOS.

 

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, com início às quatorze horas, reuniu-se a
Junta Eleitoral constituída, para proceder o controle do pleito, conforme os termos da Portaria nº 727/2021
GR, de 03 de maio de 2021, via on line, para apuração dos resultados da referida eleição. Os resultados
foram: PROF. TITULARES - Votaram, nos termos das disposições legais que regem a matéria, sessenta e
oito (68) professores dos cento e vinte e quatro (124) habilitados para tal. Desta forma foi eleita a Chapa 01
- Titular: FABIO VERGARA CERQUEIRA (ICH) / Suplente: LUIZ FERNANDO CAMARGO
VERONEZ (ESEF) com quarenta e seis (46) votos, a Chapa 02 - Titular: LAUER ALVES NUNES DOS
SANTOS (CA) / Suplente: AIRTON JOSE ROMBALDI (ESEF) obteve dezessete (17) votos e foram
contabilizados cinco (5) votos NULOS. PROF. ASSOCIADOS - Votaram, nos termos das disposições legais
que regem a matéria, duzentos e setenta (270) professores dos quinhentos e vinte e dois (522) habilitados
para tal. Desta forma foi eleita a Chapa 03 - Titular: ALEXANDRE FERNANDES GASTAL (FD) /
Suplente: LEOMAR SOARES DA ROSA JUNIOR (CDTEC) com cento e vinte e cinco (125) votos,
a Chapa 02 - Titular: MICHELE MANDAGARA DE OLIVEIRA (FE) / Suplente: LETICIA FONSECA
RICHTHOFEN DE FREITAS (CLC) obteve cinquenta e sete (57) votos, a Chapa 04 - Titular: FABIANE
BORELLI GRECCO (FV) / Suplente: MARINA DE OLIVEIRA (CA) obteve quarenta e seis (46)
votos, a Chapa 01 - Titular: ARIANE FERREIRA PORTO ROSA (CENG) / Suplente: ROGERIO ROYER
(CENG) obteve trinta e nove (39) votos e foram contabilizados três (3) votos NULOS. PROF. ADJUNTOS -
Votaram, nos termos das disposições legais que regem a matéria, duzentos e vinte e dois (222) professores
dos quinhentos e quarenta e nove (549) habilitados para tal. Desta forma foi eleita a Chapa 01 - Titular:
ANA CLARA CORREA HENNING (FD) / Suplente: ANDRISA KEMEL ZANELLA (CA) com cento
e dois (102) votos, a Chapa 02 - Titular: MIRIAM CRISTIANE ALVES (FAMED) / Suplente: JANAINA
QUINZEN WILLRICH (FE) obteve setenta e quatro (74) votos, a Chapa 03 - Titular: PRISCILA
MARQUES MOURA DE LEON (CDTEC) / Suplente: VANESSA GALLI (CDTEC) obteve quarenta (40)
votos e foram contabilizados seis (6) votos NULOS. PROF. ASSISTENTES - Votaram, nos termos das
disposições legais que regem a matéria, nove (9) professores dos trinta e sete  (37) habilitados para tal. Desta
forma foi eleita a Chapa 01 - Titular: HENRIQUE OTTO COELHO (CENG) / Suplente: RAFAEL
ROSA HALLAL (CENG) com oito (8) votos e foi contabilizado um (1) voto NULO. PROF. COORD.
PÓS-GRADUAÇÃO - Votaram, nos termos das disposições legais que regem a matéria, trinta e seis (36)
professores dos setenta e dois (72) habilitados para tal. Desta forma foram eleitas a Chapa 01 - Titular:
ETHEL ANTUNES WILHELM (CCQFA) / Suplente: CARLOS ARTUR GALLO CABRERA (IFISP)
com vinte e quatro (24) votos e a Chapa 02 - Titular: GABRIEL GUSTAVO BERGMANN (ESEF) /
Suplente: CAMILA BELMONTE OLIVEIRA (IB) com quatorze (14) votos, foram contabilizados
três (3) votos NULOS. COORD. GRADUAÇÃO (CIÊNCIAS DA VIDA) - Votaram, nos termos das
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disposições legais que regem a matéria, doze (12) professores dos dezenove (19) habilitados para tal. Desta
forma foi eleita a Chapa 01 - Titular: FRANCISCO JOSÉ PEREIRA TAVARES (ESEF) / Suplente:
ADRIANA LOURENCO DA SILVA (IB) com onze (11) votos e foi contabilizado um (1) voto NULO.
Durante o prazo de eleição, todas as dúvidas surgidas foram sanadas pela Junta Eleitoral. Nada mais havendo
para constar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pela Senhora Vice-Reitora e
demais componentes da Junta Eleitoral.

Documento assinado eletronicamente por URSULA ROSA DA SILVA, Vice-Reitora, em 20/05/2021, às
18:48, 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 JOCASTA SOARES DOS SANTOS, Assessora, Gabinete do
Vice-Reitor, em 20/05/2021, às 18:51, 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 20/05/2021, às 18:54, 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 ROSEMERI GOMES GONCALVES, Secretária, Conselho
Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, em 20/05/2021, às 19:42, 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 20/05/2021, às 20:05, 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?
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