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Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte se realizou a votação e 5 

apuração das eleições para a Diretoria do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas 6 

(DCSA), estando aptos a votar 82 (oitenta e dois) docentes e 3 (três) 7 

servidores técnicos administrativos lotados e em exercício no DCSA e 1143 (um mil 8 

cento e quarenta e três) discentes regularmente matriculados nos cursos de graduação 9 

(Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Direito) e nos cursos de pós 10 

graduação lato sensu, na modalidade de especialização, vinculados ao DCSA, conforme 11 

listagens de identificação dos integrantes do Colégio Eleitoral, com os respectivos nomes 12 

previamente publicados. Foram regularmente inscritas e homologadas 13 

pela Comissão Eleitoral duas chapas concorrentes, sendo a CHAPA DOIS, integrada 14 

pelos docentes: Madalena Souza dos Anjos e Erick Menezes Junior, para os cargos de 15 

Diretora e Vice-Diretor, respectivamente, e CHAPA DOIS, integrada pelos docentes 16 

Edgard Larry Andrade Soares e Mario Augusto Carvalho Viana, para os cargos de Diretor 17 

e Vice-Diretor, respectivamente. Durante a votação, realizada em formato remoto pela 18 

plataforma digital Helios Votting,  das 8:00 às 21:00h (das oito às vinte  e uma horas), 19 

dentro dos parâmetros de plena normalidade, não foram registrados incidentes ou 20 

impugnações de eleitores ou de votos que ensejassem a suspensão do processo de 21 

votação, sendo encaminhadas à Comissão Eleitoral demandas de verificação ou 22 

retificação de e-mails institucionais de eleitores, prontamente resolvidas. A Comissão 23 

Eleitoral reiterou as mensagens de convocação para os eleitores que  não haviam 24 

cadastrados seus votos, encaminhadas automaticamente pela plataforma digital, com 25 

vistas a mobilizar os eleitores para o exercício regular do direito ao voto e fortalecimento 26 

do processo democrático; e convocou duas reuniões informativas em formato remoto, 27 

pelo aplicativo Google Meet, para apresentar balanços parciais da votação, às 12:00h 28 

(doze horas) e às 18:00h (dezoito horas), com a participação de fiscais representantes das 29 

chapas concorrentes. Por último, a Comissão Eleitoral, convocou os candidatos 30 

e representantes das chapas concorrentes para uma reunião de encerramento do processo 31 

de votação e procedimento de apuração das eleições, em formato remoto, pelo aplicativo 32 

Google Meet, às 20:55h (vinte horas e cinquenta e cinco minutos). Nesta reunião, se 33 

procedeu o encerramento da votação pontualmente,  à s 21:00h(vinte e uma horas), 34 

encerrando o recebimento de votos pela plataforma digital Hellios Voting, sendo realizada 35 

em seguida a auditoria técnica, por categoria de eleitores,  com a memória do início da 36 

votação (listagens zerézimas) e as listagens de votantes que cadastraram seus votos por 37 

categoria. Iniciada a apuração, foram registrados 79 (setenta e nove) votos de docentes e 38 

técnicos administrativos lotados e em exercício no DCSA e 376 (trezentos e setenta e seis 39 

votos de discentes regularmente matriculados no semestre letivo 2019.2 nos Cursos de 40 

Graduação e Pós-graduação vinculados ao DCSA. Em seguida, foi realizada a leitura da 41 

Subseção III - DA APURAÇÃO E PROCLAMAÇÃO DOS RESULTADOS, do 42 

Regimento Eleitoral que disciplina o processo de Apuração, destacando-se a fórmula de 43 

computo das médias apuração do sufrágio proporcional paritário; e demonstrada em 44 

planilha Excel o computo das referidas médias por chapa concorrente.  Como resumo de 45 

apuração, registrou-se em favor da CHAPA UM,  35 (trinta e cinco) votos de docentes 46 

e técnicos administrativos no universo de 79 (setenta e nove) votantes;  e 245 (duzentos 47 



e quarenta e cinco) discentes no universo de 376 (trezentos e setenta e seis) votantes; e 48 

em favor da CHAPA DOIS, 42 (quarenta e dois) docentes e técnicos administrativos e 49 

116 (cento e dezesseis) discentes. Ao final da apuração, se registrou a vitória da CHAPA 50 

UM, com média de 55% (cinquenta e cinco por cento) em face da CHAPA DOIS, que 51 

obteve a média de 42%(quarenta e dois por cento), sendo registrado 3% (três por cento) 52 

de votos brancos. Encerrada a apuração, os candidatos da CHAPA DOIS reconheceram 53 

a vitória da CHAPA UM e desejaram sucesso e pleno êxito no exercício da gestão e 54 

ambas as chapas concorrentes agradeceram a participação do eleitorado em prol do 55 

fortalecimento da democracia e elogiaram o desempenho imparcial dos integrantes da 56 

Comissão Eleitoral. Representando a Comissão Eleitoral, o presidente da Comissão 57 

Professor Marcelo Nogueira Machado e demais membros presentes destacaram a 58 

participação expressiva do eleitorado, sendo registrada a participação de 92,94% (noventa 59 

e dois inteiros e noventa e quatro centésimos por cento) dos docentes  e técnicos e 32,89% 60 

(trinta e dois inteiros e oitenta e nove centésimos por cento) dos discentes; a condução 61 

imparcial com isonomia de tratamento com vistas a assegurar o exercício  sufrágio direto, 62 

universal com proporcionalidade e com equilíbrio entre as chapas 63 

concorrentes; elogiaram a colaboração dos candidatos para o transcurso do 64 

processo eleitoral  para fortalecimento da democracia e a coordenação técnica do discente 65 

Vitor Hugo Santos Pinto, secretário da Comissão Eleitoral. Encerrada a reunião, para fins 66 

de seu encaminhamento à plenária departamental do DCSA para homologação, foi 67 

lavrada a ata de votação e apuração das eleições para a Diretoria do DCSA, decupada do 68 

vídeo de gravação da reunião remota, por mim, Vitor Hugo Santos Pinto, Secretário da 69 

Comissão e subscrita digitalmente pelos demais presentes. 70 
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