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Ata de reunião nº 01 de 09 de abril de 2015 

 

Em 06 de abril de 2015, na secretaria do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH), no 1 

bloco A do câmpus Santo André da Universidade Federal do ABC, às dezesseis horas, reuniu-se 2 

a Comissão Eleitoral, tendo comparecido a presidente da comissão, servidora técnico-3 

administrativa Priscila Moura Arakaki, o servidor docente Luciano Soares da Cruz e o discente 4 

de graduação José Leonardo de Castro Faria. A presidente da Comissão Eleitoral iniciou a 5 

reunião procedendo à análise das inscrições de candidaturas às vagas de representação de 6 

servidores técnico-administrativos (TAs) nas plenárias dos cursos específicos pós BI ofertados 7 

pelo CCNH da UFABC. Pela ordem, foram analisadas as inscrições relativas ao curso 8 

Bacharelado em Ciências Biológicas, que apresentou duas chapas: a primeira, composta pelos 9 

servidores TAs Renato da Silva Correa, SIAPE nº 1759318 como representante titular, e Andréia 10 

Silva, SIAPE nº 2672998, como representante suplente; e a segunda, composta pelos servidores 11 

TAs Maicon Teixeira, SIAPE nº 2109873 como representante titular, e Natasha Ramos Morare, 12 

SIAPE nº 2109986, como representante suplente. Em seguida, passou-se à análise das inscrições 13 

referentes ao curso Bacharelado em Filosofia, que apresentou duas chapas: a primeira, composta 14 

pelos servidores TAs Renato da Silva Correa, SIAPE nº 1759318 como representante titular, e 15 

Andréia Silva, SIAPE nº 2672998, como representante suplente; e a segunda, composta pelos 16 

servidores TAs Natasha Ramos Morare, SIAPE nº 2109986 como representante titular, e Maicon 17 

Teixeira, SIAPE nº 2109873, como representante suplente. Após, procedeu-se à análise das 18 

inscrições referentes ao curso Bacharelado em Física, que apresentou duas chapas: a primeira, 19 

composta pelos servidores TAs Leonardo Lira Lima, SIAPE nº 2668026 como representante 20 

titular, e Amélia Paolillo Rossi, SIAPE nº 1827659, como representante suplente; e a segunda, 21 

composta pelos servidores TAs Renato da Silva Correa, SIAPE nº 1759318 como representante 22 

titular, e Andréia Silva, SIAPE nº 2672998, como representante suplente. Na sequência, foram 23 

analisadas as inscrições referentes ao curso Bacharelado em Química, que apresentou duas 24 

chapas: a primeira, composta pelos servidores TAs Renato da Silva Correa, SIAPE nº 1759318 25 

como representante titular, e Andréia Silva, SIAPE nº 2672998, como representante suplente; e a 26 

segunda, composta pelos servidores TAs Amélia Paolillo Rossi, SIAPE nº 1827659 como 27 

representante titular, e Raquel de Freitas Silva Cardim, SIAPE nº 1876301, como representante 28 

suplente. Após, foram analisadas as inscrições referentes ao curso Licenciatura em Ciências 29 

Biológicas, que apresentou duas chapas: a primeira, composta pelos servidores TAs Andréia 30 

Silva, SIAPE nº 2672998 como representante titular, e Renato da Silva Correa, SIAPE nº 31 

1759318, como representante suplente; e a segunda, composta pelos servidores TAs Maicon 32 

Teixeira, SIAPE nº 2109873 como representante titular, e Raquel de Freitas Silva Cardim, 33 

SIAPE nº 1876301, como representante suplente. Na sequência, foram analisadas as inscrições 34 

referentes ao curso Licenciatura em Filosofia, que apresentou duas chapas: a primeira, composta 35 

pelos servidores TAs Andréia Silva, SIAPE nº 2672998 como representante titular, e Renato da 36 

Silva Correa, SIAPE nº 1759318, como representante suplente; e a segunda, composta pelos 37 

servidores TAs Natasha Ramos Morare, SIAPE nº 2109986 como representante titular, e Maicon 38 

Teixeira, SIAPE nº 2109873, como representante suplente. Após, procedeu-se à análise das 39 

inscrições referentes ao curso Licenciatura em Física, que apresentou duas chapas: a primeira, 40 

composta pelos servidores TAs Leonardo Lira Lima, SIAPE nº 2668026 como representante 41 

titular, e Amélia Paolillo Rossi, SIAPE nº 1827659, como representante suplente; e a segunda, 42 

composta pelos servidores TAs Andréia Silva, SIAPE nº 2672998 como representante titular, e 43 
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Renato da Silva Correa, SIAPE nº 1759318, como representante suplente. Por fim, procedeu-se à 1 

análise das inscrições referentes ao curso Licenciatura em Química, que apresentou duas chapas: 2 

a primeira, composta pelos servidores TAs Andréia Silva, SIAPE nº 2672998 como 3 

representante titular, e Renato da Silva Correa, SIAPE nº 1759318, como representante suplente; 4 

e a segunda, composta pelos servidores TAs Raquel de Freitas Silva Cardim, SIAPE nº 1876301 5 

como representante titular, e Leonardo Lira Lima, SIAPE nº 2668026, como representante 6 

suplente. Concluída a análise das inscrições apresentadas, observou-se que todas atendem 7 

plenamente aos requisitos do Edital, sendo portanto deferidas. Observou-se também que a 8 

quantidade de inscritos foi inferior ao número de vagas, razão pela qual, caso não haja 9 

solicitações de recurso dentro do prazo estipulado no Edital de Processo Eleitoral, considerar-se-10 

á que os inscritos serão automaticamente eleitos para as vagas de discentes das plenárias dos 11 

respectivos cursos, conforme estabelece o subitem nº 8.4 do Edital nº 001/2015, publicado no 12 

Boletim de Serviço nº 449, de 24 de março de 2015, página 128. Homologadas as inscrições das 13 

chapas, a servidora Priscila Moura Arakaki declarou encerrada a reunião às dezesseis horas e 14 

vinte minutos, do que para constar, a mesma lavrou a presente ata, que segue assinada pelos 15 

membros da Comissão Eleitoral. 16 
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http://www.ufabc.edu.br/images/stories/comunicare/boletimdeservico/boletim_servico_ufabc_449.pdf

