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ELEIÇÃO PARA COORDENADOR(A) E VICE-COORDENADOR(A) DO CURSO DE ENGENHARIA DE 

COMPUTAÇÃO NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS 

 

Ata da REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL 

PARA  HOMOLOGAÇÃO DAS CHAPAS 

INSCRITAS NO PROCESSO ELEITORAL PARA 

COORDENADOR E VICE- COORDENADOR DO 

CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO da 

UFERSA, realizada no dia 04 de ABRIL de 2018. 

 

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, ás 08:00 horas, na sala da Secretaria 

Acadêmica, da UFERSA, Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, reuniu-se a Comissão Eleitoral 

instituída pela Portaria UFERSA/PROGRAD Nº 053/2018, de 19 de março de 2018, composta pelos 

servidores docentes Antonio Diego Silva Farias (presidente), Otávio Paulino Lavor (titular), Ernano 

Arrais Júnior (suplente) e  Jorgiana Vanérica Alves Dias (Representante discente) para homologar as 

inscrições das chapas inscritas para concorrer os cargos de coordenador e vice-coordenador do curso de 

Engenharia de Computação da UFERSA, no uso de suas atribuições legais. A Comissão Eleitoral 

verificou que houve apenas uma chapa inscrita composta pelos(as) docentes: Francisco Carlos Gurgel 

Da Silva Segundo e Cecilio Martins de Sousa Neto  para coordenador(a) e vice-coordenador(a), 

respectivamente, e que estes(as) apresentaram os documentos exigidos de acordo com os critérios para 

candidatura constante no referido edital. Uma vez que ocorreu apenas uma inscrição de chapa, tornou-

se desnecessário o sorteio de chapas para a confecção das cédulas de votação, de modo que as 

cédulas a serem confeccionadas conterão, apenas a expressão, “chapa 1”, seguida dos respectivos 

nomes dos candidatos, havendo apenas a diferenciação das cédulas para docentes e para discentes do 

curso de Engenharia de Computação da UFERSA. Sem mais ocorrências. Nada mais havendo a tratar, 

o presidente encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos e eu, Antonio Diego Silva Farias, 

na condição de presidente desta comissão lavrei a presente ata, que será por todos lida e assinada. 

 

Pau dos Ferros/RN, 04 de abril de 2018. 
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