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Aos dezoito dias de junho de 2018, na sala R601-3 do bloco A, do campus Santo André, da 

Universidade Federal do ABC, às 11 horas, reuniu-se a Comissão Eleitoral, tendo comparecido o 

presidente da comissão, o servidor Rodrigo Espirito Santo da Silva, a docente Claudia Regina Vieira 

e o discente de graduação Vitor César Bin Junior. O servidor Rodrigo deu início à reunião dando 

prosseguimento à análise das inscrições recebidas para representantes discentes nas coordenações 

dos cursos vinculados ao CCNH, bem como para representação docente oriunda de vaga 

remanescente do último pleito para a coordenação do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas. 

Após análise, a seguinte inscrição foi deferida: 

 

 

Curso Representação Representante titular 
Representante 

suplente 

Bacharelado em 

Ciências Biológicas 
Docente Ana Paula Moraes Ricardo Sawaya 

 

 

Concluída a análise da inscrição apresentada, esta foi deferida e, em razão de não haver 

número de inscritos maior que o número de vagas, e caso não haja solicitações deferidas de recursos 

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

automaticamente eleita para a vaga remanescente de representante docente na coordenação do 

curso de Bacharelado em Ciências Biológicas. Ressalta-se, ainda, que não houve nenhuma inscrição 

para as representações discentes nas coordenações dos cursos de Bacharelado e de Licenciatura 

em Ciências Biológicas, Filosofia, Física e Química, permanecendo, assim, vacantes todas essas 

representações discentes até o próximo pleito. Após as deliberações, o presidente da sessão 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 11 horas e 30 minutos. Do que para constar, 

eu, Rodrigo Espirito Santo da Silva, técnico administrativo do CCNH, lavrei a presente ata, que segue 

assinada pelos membros da Comissão Eleitoral. 

 

 

 

 

Rodrigo Espirito Santo da Silva 

Presidente da Comissão 

Eleitoral 

 

 

 

Claudia Regina Vieira  

Docente do CCNH 

 

 

 

 

Vitor Cesar Bin Junior 

Discente de Graduação 


