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ELEIÇÕES PARA COORDENAÇÃO DO CCD DO BIÊNIO 2021-2023

A Comissão  Eleitoral  responsável  pelo  encaminhamento  do  processo  eleitoral  para
Coordenação  do  Colegiado  do  Curso  de  Direito  (CCD),  Campus  de  Vitória  da
Conquista, conforme deliberação da Plenária do Colegiado, faz publicar resultado da
eleição, nos seguintes termos:

1 – As eleições foram realizadas, nos parâmetros de conformidade com o edital, bem
como do regimento eleitoral, no dia 17 de março de 2021.

2 – O resultado foi devidamente apurado pela Comissão Eleitoral, por meio de reunião
realizada pela plataforma google meet, conforme previsão legal editalícia.

3  –  Após  apuração  do  resultado,  verificou-se  a  participação  de  22  (vinte  e  dois)
docentes, 146 (cento e quarenta e seis) discentes da Graduação e da Pós – Graduação e
02 (duas) servidoras, numa totalidade de 170 (cento e setenta) votos.

4 – Da totalidade dos votos, foram computados 159 (cento e cinquenta e nove) votos
SIM, 05 (cinco) votos NÃO e 06 (seis) ABSTENÇÕES.

5 – Considerando a maioria dos votos SIM, tem-se por eleita a Chapa Única, composta
pelos  professores Edgard Larry Andrade Soares e  Byron de Castro Muniz Teixeira,
como Coordenador e  Vice-coordenador do Colegiado do Curso de Direito  – Biênio
2021 – 2023.

6 – O resultado final será submetido à homologação da plenária do CCD em reunião
extraordinária convocada para esta finalidade.

7 – A plenária do CCD, homologando o resultado final desta eleição, dará posse à nova
coordenação eleita na data de 31 de março de 2021.

Vitória da Conquista, 17 de março de 2021.

Comissão Eleitoral:

José Carlos Melo Miranda de Oliveira ____________________________________

Marilza Ferreira do Nascimento _________________________________________
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Carlos Alberto Maciel Públio____________________________________________

Ananda Fontana Celino Peixoto__________________________________________

Testemunhas da apuração:
Laíza dos Santos Mendonça_____________________________________________

Luciano de Oliveira Souza Tourinho______________________________________
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