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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIA DA LINGUAGEM - GUAJARA-MIRIM

ATA DE REUNIÃO

Aos 05 dias do mês de outubro do ano de 2020, às 19 horas, reuniram-se virtualmente os seguintes
membros da comissão eleitoral designados pela Ordem de Serviço nº 10/2020, publicada no Bole�m de
Serviço nº073, de 01/09/2020, Processo SEI nº: 999119630.000008/2020-16: Janine Felix da Silva
(Presidente) e Márcia Dias dos Santos (Membro/Docente) para discorrer sobre a consulta para o cargo de
Chefe do Departamento Acadêmico de Ciências da Linguagem (DACL), bem como para a apuração desse
processo. Informa-se que o membro Celielson de Aguiar Brito (Membro/Técnico Administra�vo)
encontra-se de férias. A votação transcorreu sem qualquer imprevisto, em formato digital, via Sistema de
Eleição (SiE), tendo sido iniciada às oito horas do dia cinco de outubro de dois mil e vinte e encerrada às
dezoito horas do mesmo dia. Minutos após o término da eleição, a Comissão recebeu o relatório de
votação emi�do pela DTI e se reunião para realizar o cálculo dos resultados da referida consulta
conforme fórmula prevista no edital - com auxílio também de planilha excel (0510017). Dezoito eleitores
acessaram o sistema de eleição para registrarem os seus votos, sendo: cinco docentes, doze alunos e um
(01) técnico administra�vo. A candidata ao cargo de Chefe de Departamento, professora Mestre Michela
Araújo Ribeiro, obteve cinco votos dos docentes, doze votos dos alunos e um (01) voto de técnico. Não
houve nenhum voto branco ou nulo com relação ao cargo de Chefe. Após o cálculo do coeficiente
eleitoral de cada categoria de votantes, o resultado final dos votos válidos foi o seguinte: a candidata à
chefia Michela Araújo Ribeiro obteve 112,82 (cento e doze e oitenta e dois décimos). Não houve inscritos
para a função de Vice-Chefe. Pela consulta à comunidade acadêmica, a candidata Michela Araújo Ribeiro
foi escolhida para o cargo de chefe do Departamento Acadêmico de Ciências da Linguagem, para
o biênio a ser iniciado a par�r da publicação da portaria de designação. Os membros permaneceram em
reunião até às dezenove horas e trinta minutos do dia cinco de outubro de dois mil e vinte. Porém,
optou-se por fazer a ata em word e gerá-la no sistema posteriormente, considerando que a publicação no
site ocorrerá no dia seis de outubro de dois mil e vinte. Nada mais havendo a tratar, eu, Janine Felix da
Silva, presidente da comissão eleitoral, encerro esta Ata, que após lida e aprovada, vai por todos assinada
eletronicamente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCIA DIAS DOS SANTOS, Docente, em 06/10/2020, às
14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JANINE FELIX DA SILVA, Presidente de Comissão, em
06/10/2020, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0509512 e
o código CRC 4885FD31.

Referência: Processo nº 999119630.000008/2020-16 SEI nº 0509512
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