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Ata de reunião nº 01 de 19 de novembro de 2015
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Aos dezenove do mês de novembro de 2015, na sala R602-3 do bloco A, campus Santo André,
da Universidade Federal do ABC, às dez horas e vinte e quatro minutos, reuniu-se a Comissão
Eleitoral, tendo comparecido a presidente da comissão, Priscila Moura Arakaki, o docente
Rodrigo Maghdissian Cordeiro, a discente da graduação Isabella Jacob Barreiro, e o discente da
pós-graduação Cristiano da Rocha Tavares. A presidente da Comissão Eleitoral iniciou a reunião
procedendo à análise das inscrições de candidatura para representação no Conselho do Centro de
Ciências Naturais e Humanas. Para representação docente, foi recebida a inscrição de quatro
chapas, conforme segue – por ordem de recebimento: Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha,
suplente: Márcio Santos Silva; Suze de Oliveira Piza, suplente: Luiz Fernando Barrére Martin;
Alysson Fabio Ferrari, suplente: Marcos de Abreu Avila; Ivanise Gaubeur, suplente: Heloisa
França Maltez. Não houve inscrições para representante discente de graduação e de pósgraduação para o Conselho do CCNH, resultando que estas representatividades ficarão vacantes.
A comissão procedeu à análise das inscrições recebidas. Verificou-se que os integrantes das
quatro chapas cumprem todas as exigências pontuadas no Edital e, portanto, as quatro
candidaturas foram deferidas. Tendo em vista o disposto no Art. 124 do regimento do Conselho
do CCNH, verificamos se havia algum candidato que exercera mandato de titular nos últimos
dois mandatos: constatou-se que nenhum dos candidatos se enquadra nesta categoria – um dos
candidatos, Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, foi conselheiro titular do CCNH durante a
gestão 2013-2015, porém não o foi na gestão anterior, estando portanto apto a novo mandato em
caso de eleição. Homologadas as inscrições das chapas, procedeu-se à definição do horário da
votação do processo eleitoral, que será realizada no dia três de dezembro de dois mil e quinze.
Pensando em conceder tratamento equânime aos docentes dos períodos diurno e noturno, a
comissão optou por abrir a votação às 08h00 e encerrá-las às 23h59. Nada mais havendo a tratar,
a presidente da comissão declarou a reunião encerrada às dez horas e quarenta e oito minutos do
que, para constar, a mesma lavrou a presente ata, que segue assinada pelos membros da
Comissão Eleitoral.
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