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Aos trinta e um dias de março de dois mil  e vinte, a Comissão Eleitoral, designada através da
Portaria  018/CED/2020,  de  11/02/2020,  e  Portaria  032/CED/2020,  de  03/03/2020,  composta
peIos/as integrantes: Profa. Marília Carla de Melo Gaia (presidente); Prof. Marcelo Gules Borges
(membro), TAE Caio Cesar Prado Gomes (membro), Discente Eduardo Felipe Perini; conduziu, de
acordo  com  o  Edital  de  Convocação  002/CED/2020,  os  trabalhos  relativos  a  eleição  para
coordenador/a  e  subcoordenador/a  do Curso de Licenciatura  em Educação do Campo,  gestão
2020/2022,  período de 01/04/2020 a 31/03/2022. Cabe ressaltar que foi  publicado um primeiro
edital que não houve inscritos e posteriormente publicado um edital de reconvocação. A votação
ocorreu conforme previsto  no  edital  002/CED/2020 e  Edital  de  Retificação  003/CED/2020.  Foi
composta uma única chapa.  A Comissão reuniu-se então no dia trinta e um de março de dois mil e
vinte, virtualmente, para a apuração dos votos. A comissão abriu o relatório da votação às 08 horas.
Dos  cento  e cinquenta e  oito (157) membros aptos a  votar (sendo cento e trinta  e dois (132)
discentes,  vinte  e  três  (23)  docentes  e  dois  (2)  servidores  técnico-administrativos),  apenas  58
votaram.  Foram  invalidados  cinco  votos  por  duplicidade,  conforme  previa  o  edital.  Dos  votos
válidos,  as  candidatas  Carolina  Orquiza  Cherfem  (coordenadora)  e  Gabriela  Furlan
Carcaioli  {subcoordenadora)  da  chapa  1  obtiveram cinquenta  e  cinco  (55)  votos
favoráveis.  Foram computados  três  (3)  votos em branco no pleito.  Às dez horas
divulgou-se o resultado das eleições e foi lavrada a presente ata que segue assinada
pela Comissão Eleitoral.

Profa. Marília Carla de Melo Gaia                     _____________________________________

Prof. Marcelo Gules Borges (membro) _____________________________________

TAE Caio Cesar Prado Gomes (membro)  _____________________________________

Discente Felipe Eduardo Perini  _____________________________________

CONFERE COM ORIGINAL, cópia extraída de documento original de acordo com o Art. 5º do Decreto nº 83.936/79
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