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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

Comissão Organizadora da Consulta à comunidade acadêmica para diretor e vice-diretor da 
Ufersa Campus de Pau dos Ferros. 

 
 

ATA DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA ELEIÇÃO DA DIREÇÃO E VICE-DIREÇÃO DA UFERSA 
CAMPUS PAU DOS FERROS. 
Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, sexta-feira, às vinte horas e cinco 1 

minutos, por meio de reunião remota, utilizando ferramenta Google Meet, conforme 2 

estabelecida pela DECISÃO CONSUNI/ UFERSA Nº 022/2020, de 09 de junho de 2020, realizou-se 3 

reunião da comissão, instituída pela RESOLUÇÃO Nº 8/CONSUNI, DE 8 DE ABRIL DE 2021. 4 

Presidida por Francisco Carlos Gurgel da Silva Segundo, para apuração dos votos da eleição da 5 

consulta à comunidade acadêmica para diretor e vice-diretor da Ufersa Campus de Pau dos 6 

Ferros. O período de votação do pleito ocorreu no dia vinte e um de maio de dois mil e vinte e 7 

um das oito às vinte horas. A apuração ocorreu imediatamente após o término da votação 8 

através do sistema SIGEleição, que emitiu o relatório de apuração. Foram obtidos oitocentos e 9 

um votos válidos, vinte e um brancos e três nulos. A chapa 70 recebeu um total de duzentos e 10 

oitenta e um votos e argumento normalizado de 35,053 (trinta e cinco vírgula zero cinquenta e 11 

três). A chapa 71 recebeu quinhentos e vinte votos e argumento normalizado de 64,947 (sessenta 12 

e quatro vírgula novecentos e quarenta e sete). Foram proclamados eleitos para o cargo de 13 

diretor e vice-diretora da Ufersa Campus de Pau dos Ferros os professores Reudismam Rolim de 14 

Sousa e Thatyara Freire de Souza, respectivamente. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 15 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte horas e vinte minutos, 16 

da qual eu, Maria Jucione da Silva Nasser, secretária executiva, lavro a presente ata, que dato, 17 

assino e após ser lida e aprovada será referendada pelo presidente e demais membros da 18 

comissão presentes na reunião. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 19 

PRESIDENTE:  ________________________________________________________________  20 

Hidalyn Theodory Clemente Mattos de Souza _______________________________________  21 

Hortência Pessoa Rêgo Gomes ___________________________________________________  22 

SECRETÁRIA EXECUTIVA:  _______________________________________________________  23 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 24 
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