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UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

 

ATA DE REUNIÃO PARA APURAÇÃO DOS RESULTADOS DA CONSULTA PARA ESCOLHA DE 

DECANA(0) E VICE-DECANA(O) DO CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS 
 

LOCALIZAÇÃO: Sala Virtual https://meet.google.com/pxi-ueij-huv 

DATA: 17 de fevereiro de 2022 

HORÁRIO: 8:35h – 9:00h 

 

OBJETIVO: Homologação e apuração dos resultados da Consulta para Escolha de Decana(o) e Vice-Decana(o) 
do Centro de Formação em Ciências Ambientais da UFSB 

 

Campus PARTICIPANTE  Membro /Função CONTATO 

Comissão 
Eleitoral 

Leonardo Evangelista Moraes Presidente da Comissão  

Thaise Alves Membro  

Elias Gallina Membro  

Convidados Angêlo Lemos Docente  

Elfany Reis Docente  

Fabrício Zanchi Docente e Candidato a Decano  

Juliana Quadros Docente e Candidata a Vice-Decana  

Rodrigo Sussmann Docente  

 

PAUTA 
1. Informes; 

2. Homologação e Divulgação dos Resultados; 

3. O que ocorrer. 

 

RELATÓRIO DA REUNIÃO 
 

Às 8:35h do dia 17 de fevereiro de 2022, deu-se início à reunião para homologação e apuração dos resultados 

da Consulta para Escolha de Decana(o) e Vice-Decana(o) do Centro de Formação em Ciências Ambientais da 

UFSB. O Presidente da Comissão Organizadora da Consulta, Leonardo Evangelista Moraes, iniciou a reunião 

informando que o processo de consulta ocorreu de modo regular, sendo que dois docentes não conseguiram 

participar do processo por não terem seus nomes incluídos na urna eletrônica. O Presidente da Comissão 

informou que essa intercorrência ocorreu pelo fato de o nome destes dois docentes não constarem da lista 

de docentes lotados no CFCAM que foi gerada pelo sistema SIGRH, conforme listas em anexo. O Presidente 

também informou que a Comissão atendeu aos dois colegas esclarecendo a referida intercorrência. Dando 

continuidade ao processo de homologação e apuração, o Presidente da Comissão explicou que o acesso aos 

resultados só poderia ser realizado mediante a apresentação de “Chave de Auditoria”, documento que foi 

gerado no dia 14 de fevereiro de 2022 às 23:24h, antes do início do processo de consulta. Após os devidos 

esclarecimentos, o SIGEleições foi acessado e o documento “Chave de Auditoria” foi inserido para 

homologação e acesso aos resultados. Após este procedimento, o relatório do processo de consulta foi gerado 

com sucesso. O relatório apontou que 54 (cinquenta e quatro) votos foram registrados, sendo 46 (quarenta e 

seis) votos válidos, 4 brancos e 4 nulos. Considerando os votos válidos, 28 (vinte oito) e 18 (dezoito) votos 

foram atribuídos pela categoria de servidores e de discentes, respectivamente, à chapa única concorrente no 
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processo (“CFCAM em frente”). Do total de 66 (sessenta e seis) servidores públicos cadastrados no SIGEleições 

(24 docentes e 42 técnicos-administrativos), 54,5% registraram seus votos. Do total de 688 (seiscentos e 

oitenta e oito) discente aptos a votar, 2,6% registraram seus votos. Após a apuração, a Comissão do Processo 

de Consulta declarou a Chapa “CFCAM em frente” como vencedora. Em não havendo mais nada a tratar, a 

reunião foi dada por encerrada às 9h:00min. Assinam esta ata os membros da Comissão Organizadora do 

Processo de Consulta.  

 

 

 

 

Leonardo Evangelista Moraes 

Presidente da Comissão 

 

 

 

Elias Galina 

Membro 

 

 

 

Thaíse Alves 

Membro 


