
Ata de registro do resultado da consulta para escolha de Decana/o e Vice-Decana/o
do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências do Campus Sosígenes Costa,

quadriênio 2021-2025

Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às 19h, mediados por

metapresencialidade, na sala virtual: https://meet.google.com/qno-dfuy-vwj , a Comissão de

Consulta iniciou a apuração dos votos para escolha do Decanato do IHAC. Estiveram

presentes na reunião os seguintes membros da Comissão de Consulta: Taianá Silva

Pinheiro (Representante docente - presidenta), Maria Inês Vancini Sperandio (Técnica

Administrativa) e Felipe Soares de Moraes (representante discente). Taianá Silva Pinheiro

abriu o relatório do resultado da votação no SIGEleição e, em seguida, ao compartilhar os

documentos na tela, anunciou para os presentes o resultado final da consulta. Foram

registrados 100 votos no total, sendo 64 (sessenta e quatro) votos discentes válidos para

chapa 01 (64% do total de votos); 21 (vinte e um) votos docentes válidos para a chapa 01

(21% do total de votos); 08 (oito) votos válidos dos técnicos-administrativos para a chapa

01 (8% do total de votos). Ficam registrados 4 (quatro) votos em branco (4% do total de

https://meet.google.com/qno-dfuy-vwj


votos) e 3 (três) votos nulos (3% do total de votos). Como resultado foram contabilizados

93 (noventa e três) votos válidos (93% do total de votos) para a chapa 01. Assim, não

havendo recurso até às 17:00 do dia 22 de julho, a comissão encaminhará este resultado

à Congregação do IHAC para a sua devida aprovação. Eu, Taianá Silva Pinheiro, lavrei a

presente ata, que uma vez lida, revisada e achada conforme pelos presentes, vai

assinada por mim, juntamente com outros membros da Comissão de Consulta,

acompanhada do relatório do resultado gerado pelo SigEleição.
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