TERMO DE PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DA ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA DO DCSA BIÊNIO 2020-2022, PARA HOMOLOGAÇÃO DA PLENÁRIA DEPARTAMENTAL.

A Comissão Eleitoral, em cumprimento das disposições do Regimento Eleitoral aprovado pela
Plenária departamental do dia 19/10/2020, declara, para os devidos fins, na condução do
processo de apuração das eleições para a Diretoria do Departamento de Ciências Sociais
Aplicadas - DCSA - biênio 2020-2022, realizada no dia 17/11/2020, que:
1.Estiveram aptos a votar 82 (oitenta e dois) docentes e 3 (três) servidores técnicos
administrativos lotados e em exercício no DCSA e 1143 (um mil, cento e quarenta e três)
discentes regularmente matriculados nos cursos de graduação (Administração, Ciências
Contábeis, Ciências Econômicas e Direito) e nos cursos de pós graduação lato sensu, na
modalidade de especialização, vinculados ao DCSA. conforme listagens de identificação dos
integrantes do Colégio Eleitoral, com os respectivos nomes, previamente publicados;
2 Como resumo de apuração, registrou-se em favor da CHAPA UM, 35 (trinta e cinco) votos de
docentes e técnicos administrativos no universo de 79 (setenta e nove) votantes; e 245
(duzentos e quarenta e cinco) discentes no universo de 376 (trezentos e setenta e seis) votantes;
e em favor da CHAPA DOIS, 42 (quarenta e dois) docentes e técnicos administrativos e 116
(cento e dezesseis) discentes. Ao final da apuração, se registrou a vitória da CHAPA UM, com
média de 55% (cinquenta e cinco por cento) do eleitorado; em face da CHAPA DOIS, que obteve
a média de 42% (quarenta e dois por cento) do eleitorado, sendo registrado 3% (três por cento)
de votos brancos.
Diante do exposto, ficam proclamados os resultados, com a vitória da CHAPA UM, integrada
pelos docentes Madalena Souza dos Anjos e Erick Menezes Junior, como Diretora e Vice-diretor
do DCSA, respectivamente, para o biênio 2020-2022.
Encaminha-se a plenária Departamental do DCSA para homologação do presente termo e
proclamação do resultado e a ata de votação e apuração (anexa), e posse dos eleitos.

Vitória da Conquista, 18/11/2020

COMISSÃO ELEITORAL

Marcelo Nogueira Machado – Representante docente Área de Direito (Presidente)
Jorge Luiz Santos Fernandes – Representante docente Área de Contabilidade;
Danilo Moreira Jabur – Representante docente substituto da Prof. Gardênia, Área de
Economia;
Rosana Márcia Tinôco Leite – Represente Técnica Administrativa;
Vitor Hugo Santos Pinto – Representante Discente.

