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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
DEPARTAMENTO ENGENHARIA AGRÍCOLA E SOLOS - UESB/RTR/DEAS

 

ATA DA ELEIÇÃO PARA DIRETOR E VICE-DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
ENGENHARIA AGRÍCOLA E SOLOS – DEAS/UESB  

Biênio 01 abril de 2021 a 31 março de 2023
 
 
 

Aos 16 de março de 2021 (dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte e um), tiveram
início, às oito horas, na plataforma Google Forms, os trabalhos de votação para eleição dos
cargos de Diretor e de Vice-Diretor do Departamento de Engenharia Agrícola e Solos, para o
biênio de 2021-2023 (dois mil e vinte e um a dois mil e vinte e três). Os trabalhos de votação
foram encerrados às quatorze horas. Nesta mesma data, às quinze horas, compuseram a mesa
receptora de votos a professora Caroline Valverde dos Santos, a professora Luciana Gomes
Castro, a funcionária livre nomeada Veronice Chaves dos Santos e a representante discente do
curso de Engenharia Florestal Tais de Oliveira Silva, para proceder a apuração dos votos por
meio da coleta das informações disponibilizadas na plataforma de votação. O resultado da
apuração ficou o seguinte: Etapa 1 - Identificação: dos Professores e funcionários lotados no
DEAS, que perfazem um total de 20 (vinte) eleitores, registraram a identificação 19 (dezenove)
eleitores. Vale salientar que o registro de identificação da funcionária Célia Maria de Araújo
Ponte não foi computado pela plataforma, mas foi realizado pela mesma, que se encontrou apta
a realizar a votação. Dos alunos, regularmente matriculados nos cursos de Agronomia e
Engenharia Florestal, que perfazem um total de 2.264 (dois mil duzentos e sessenta e quatro)
eleitores, registraram a identificação 78 (setenta e oito) eleitores. Etapa 2 - Apuração dos
votos: foi realizada conforme aprovação da plenária do DEAS e transcorreu dentro da
normalidade, sendo consultadas a lista de identificação registrada na Etapa 1 e conferido o
registro de votação. Depois de apurado, do total de 97 (noventa e sete) registro de identificação,
93 participantes realizaram de fato a o registro de votação. Verificou-se que a chapa composta
pelos professores Cristiano Tagliaferre e  Alessandro de Paula obteve 91 (noventa e um) votos
válidos a seu favor, sendo 20 (vinte) votos de Professores e funcionários e 71 (setenta e um)
votos de alunos, o que corresponde a 97,8% (noventa e sete, virgula um porcento) dos votos
válidos, considerando os pesos de 50 % de cada categoria, além disto houveram 2 (dois) votos
em braço, o que correspondeu a 2,2% (dois vírgula dois porcento). Nada mais havendo a tratar,
a Comissão Eleitoral declara eleita a Chapa composta pelos professores Cristiano
Tagliaferre e  Alessandro de Paula, para o biênio de 01 de abril 2021 a 31 março de 2023 e
encaminha o resultado à Direção do Departamento de Engenharia Agrícola e Solos para as
devidas providências e firma a presente Ata.

 
 
 
 
 
 

Comissão Eleitoral
Documento assinado eletronicamente por Caroline Valverde dos Santos, Professor, em 17/03/2021,
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às 14:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto
nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Luciana Gomes Castro, Professor Pleno, em 17/03/2021,
às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto
nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Veronice Chaves Santos Silva, Secretária, em 17/03/2021,
às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto
nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Tais de Oliveira Silva, Usuário Externo, em 17/03/2021, às
18:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº
15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
00028374685 e o código CRC E0E84699.
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