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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO - PORTO VELHO

ATA DE REUNIÃO

ATA 03 - Comissão Eleitoral Chefe e Vice-Chefe DACC - Apuração de Votos e Resultado

 

Aos dez dias do mês de setembro de 2020, das 16h30 às 17h30, por meio do google meet, endereço
h�ps://meet.google.com/ixd-wnxq-tza?authuser=0&hl=pt_BR, reuniu-se a Comissão Eleitoral para
escolha de chefe e vice-chefe do DACC, ORDEM DE SERVIÇO Nº 06/DACC/UNIR, composta pela docente
Carolina Yukari Veludo Watanabe (presidente); técnico  Igor Correa de Oliveira (membro) e a discente Ana
Isabel Mendoza Duenas (membro), para apuração de votos e resultados. O período da votação foi
durante o dia dez de setembro de 2020, das 8h às 16h30. O total de eleitores aptos a votar foi: 14
docentes, 01 técnico-administra�vo e 170 discentes. Ressalta-se que o servidor docente Carlos Luis
Ferreira da Silva, CPF 058463902-34 foi incluído como votante no corpo docente permanente, já que faz
parte do DACC, mas, como é pró-reitor de pesquisa, está atualmente lotado na Propesq, mesmo
ministrando a�vidades no DACC. O total de votantes por segmento foram: 14 docentes, 01 técnico-
administra�vo e 53 discentes. Todos os votos foram válidos para o cargo de chefe de deparatmento e,
para o cargo de vice-chefe, foram válidos 14 votos de docentes e 47 votos válidos de discentes, 4 votos
brancos de discentes, 2 votos nulos de discentes e 01 voto nulo de técnico-administra�vo. Com relação à
contagem de votos: Prof. Antônio Lemos Régis: 4 votos de docentes, 7 votos de discentes, zero votos de
técnico-administra�vo; Prof. Ewerton Rodrigues Andrade: 10 votos de docentes, 46 votos de discentes,
01 voto de técnico-administra�vo; não houveram votos nulos e brancos.; para vice-chefe: Prof. Marcello
Ba�sta Ribeiro:  14 votos de docentes, 47 votos válidos de discentes e zero votos de técnicos-
administra�vos. Aplicando a fórmula conforme consta no item 5.4 do  edital, os resultados para Chefe
foram: Prof. Régis: 217,7 pontos; Prof. Ewerton: 1271,15. Para vice-chefe, o prof. Marcello Ba�sta Ribeiro,
único candidato, obteve 1335,7 pontos. Assim, para chefe de departamento, o Prof. Ewerton ficou em
primeiro lugar, o prof. Régis ficou em segundo lugar. Para vice-chefe, o Prof. Marcello ficou em primeiro
lugar.  Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para
constar, eu, Carolina Yukari Veludo Watanabe, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos
assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por IGOR CORREA DE OLIVEIRA, Técnico de Laboratório, em
10/09/2020, às 18:29, 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 CAROLINA YUKARI VELUDO WATANABE, Docente, em
10/09/2020, às 18:29, 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 ANA ISABEL MENDOZA DUENAS, Representante
Discente, em 10/09/2020, às 18:30, 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.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0493553 e
o código CRC C93BCF33.
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