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Ata da REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL 

PARA HOMOLOGAÇÃO DAS CHAPAS INSCRITAS 

NO PROCESSO ELEITORAL PARA 

COORDENADOR E VICE- COORDENADOR DO 

CURSO DE INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA da UFERSA, realizada no dia 04 de 

novembro de 2020. 

 

Ao quarto dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às 19:00 horas, reuniu-se, de forma 

remota, a Comissão Eleitoral instituída pela Portaria UFERSA/PROGRAD Nº 120/2020, de 23 de outubro 

de 2020, composta pelos servidores docentes Otávio Paulino Lavor (presidente), Antonio Diego Silva 

Farias (titular), Kytéria Sabina Lopes de Figueredo (suplente) e pela representação discente Maria 

Renata Fernandes do Rego, para homologar as inscrições das chapas inscritas para concorrer os cargos 

de Coordenador e Vice-Coordenador do curso de INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

da UFERSA, no uso de suas atribuições legais. A Comissão Eleitoral ratificou a inscrição de uma única  

chapa composta pelos(as) docentes: Sanderlir Silva Dias e Glaydson Francisco Barros de Oliveira  

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 INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA da UFERSA. Sem mais ocorrências. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou 

os trabalhos agradecendo a presença de todos e eu, Otávio Paulino Lavor, na condição de presidente 

desta comissão, lavrei a presente ata, que será por todos lida e assinada. 

 

Pau dos Ferros/RN, 04 de Novembro de 2020. 
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