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Ata da reunião da comissão organizadora de pesquisa de opinião para a apuração dos votos recebidos
para as funções de diretor (a) e vice-diretor (a) do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH),
realizada às 15h horas do dia dezoito de outubro de dois mil e vinte e um, na sala virtual do
StreamYard, fornecida pela comunicação da WEbTVUFABC, transmitida on-line via YouTube. A
reunião foi presidida pelo presidente da comissão, Vinicius de Andrade Oliveira, participaram da
reunião a representante docente Cristina Ribas Fürstenau, o representante docente João Rodrigo
Santos da Silva, a representante técnico-administrativa Raquel de Freitas Silva Cardim. O
representante técnico-administrativo Rodrigo Espírito Santo da Silva teve ausência justificada.
Como convidados, participaram o servidor do NTI Matheus Fernandes, a docente Fernanda
Nascimento Almeida como fiscal indicada pela chapa 1, o docente Gustavo Martini Dalpian como
fiscal indicado pela chapa 2, e o docente Fernando Costa Mattos, como fiscal indicado pela chapa 3.
O presidente iniciou a reunião agradecendo a participação e o trabalho de todos os envolvidos,
informou como iria apresentar os dados, mencionou sobre a contabilização da pontuação exigida
pela resolução ConsUNI 180, explicou as fórmulas da planilha para a qual transferiria os dados
obtidos no relatório que seria gerado do sistema SIGEleição/UFABC, planilha que já havia sido
enviada aos fiscais anteriormente para conferência. Em seguida, passou a palavra ao servidor
Matheus Fernandes, do NTI, que informou sobre a segurança dos dados que o sistema oferece e
da impossibilidade do sistema em realizar a pontuação definida na referida resolução e que o
resultado gerado pelo sistema poderia não condizer com o resultado final, o qual seria
homologado manualmente na presente reunião, utilizando a planilha. Na sequência, d eu-se
prosseguimento à apuração dos votos recebidos por meio de relatório gerado pelo sistema de eleições
utilizado (SIGEleição), transferindo os dados manualmente à planilha em Excel, Obtendo-se o
seguinte resultado:

Votos

Docentes

Discentes

Técnicos
Administrativos

Índice P(i)

24 (13%)

40 (7%)

3 (20%)

0,070883864

85 (45%)

148 (27%)

9 (60%)

0,251968711

Votos na Chapa 1
Otto Müller Patrão de
Oliveira (diretor); Renata
Simões (vice-diretora)
Votos na Chapa 2
Fernando Carlos Giacomelli
(diretor); José Antônio
Souza (vice-diretor)
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Votos na Chapa 3
Rodrigo Luiz Oliveira
Rodrigues Cunha (diretor);
Márcia Helena Alvim (vicediretora)
Brancos e Nulos

24
25
26

77(41%)

349 (63%)

2 (13%)

0,345076796

3(2%)

19 (3%)

1(7%)

0,018261105

Sendo eleita a chapa 3 por apresentar maior índice P(i). Nada mais havendo a declarar, o presidente
Vinicius de Andrade Oliveira deu por encerrada a reunião, da qual eu, Raquel de Freitas Silva
Cardim, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.
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