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Ata da 1ª Reunião da Comissão Eleitoral para o processo eleitoral de representantes 

discentes e técnico-administrativos nas coordenações dos cursos vinculados ao CCNH – 

2019. 

Ata da 1ª Reunião da Comissão Eleitoral para o processo eleitoral 2019 de representantes 1 

discentes e técnico-administrativos nas coordenações dos cursos vinculados ao Centro de 2 

Ciências Naturais e Humanas, realizada em trinta de maio de 2019, na sala R601-3, bloco – 3 

A, campus Santo André da Universidade Federal do ABC, às oito horas. A reunião foi 4 

presidida pelo servidor técnico-administrativo Rodrigo Espirito Santo da Silva e contou com 5 

a presença dos demais membros: representante docente Renata de Paula Orofino Silva e a 6 

representante discente Luana Fernandes da Fonseca. O presidente da Comissão Eleitoral 7 

iniciou a reunião procedendo à análise das inscrições de candidaturas às vagas de 8 

representantes discentes e técnico-administrativos nas coordenações dos cursos específicos 9 

pós Bacharelado Interdisciplinar ofertados pelo CCNH da UFABC. Pela ordem, foi analisada 10 

a inscrição de representante discente relativa ao curso de Bacharelado em Química, que 11 

apresentou uma chapa composta pelos discentes Rafael Girardi do Nascimento, RA 12 

11037315, como representante titular e Erika Lisa Horiuchi, RA 11075515, como 13 

representante suplente. Os cursos de Bacharelado em Biotecnologia, Bacharelado em 14 

Ciências Biológicas, Bacharelado em Filosofia, Bacharelado em Física, Licenciatura em 15 

Ciências Biológicas, Licenciatura em Filosofia, Licenciatura em Física e Licenciatura em 16 

Química não receberam inscrições de representante discente. Também não houve nenhuma 17 

inscrição de representante técnico-administrativo. Concluída a análise da inscrição 18 

apresentada, esta foi deferida e, em razão de não haver número de inscritos maior que o 19 

número de vagas, e caso não haja solicitações deferidas de recursos dentro do prazo 20 

estipulado no Edital de Processo Eleitoral, considerar-se-á que a chapa inscrita será 21 

automaticamente eleita para compor a coordenação do respectivo curso, conforme estabelece 22 

o subitem nº 8.5 do Edital nº 002/2019, publicado no Boletim de Serviço nº 843, de 17 de 23 

maio de 2019. Homologadas as inscrições das chapas, o técnico-administrativo Rodrigo 24 

declarou encerrada a reunião às dez horas e trinta minutos, do que para constar, eu, Rodrigo 25 
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Espirito Santo da Silva, assistente em administração, lavrei a presente ata, que segue 26 

assinada pelos membros da Comissão Eleitoral. 27 
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