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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

UFR: ATA DE REUNIÃO

ATA de reunião da Comissão Eleitoral (PORTARIA ICEN/UFR Nº 21, DE 06 DE JUNHO DE 2022).
Ás 17 horas do dia 01 do mês de julho do ano de 2022, de forma remota por meio da plataforma "Google
meet", reuniram-se o Prof. Rômulo Ronan Oliveira de Morais e o Técnico Administra�vo Rodrigo Andrade
da Silva, com o obje�vo de analisar o resultado das eleições referentes ao EDITAL Nº
02/ICEN/UFR/2022). A urna de votação foi aberta ás 20 horas do dia 30 do mês de junho na presença
do Prof. Rômulo Ronan Oliveira de Morais, Prof. Marcus Vinícius de Andrade Neves e do Discente
Aghton Soares Dourado, seguindo-se a a apuração dos votos com os seguintes resultados: Cargo de
Coordenação do Mestrado Profissional em Matemática, candidato único: Prof. Álvaro Moreira Neto. Dos
7 (sete) eleitores houve 4 (quatro) votantes, sendo 4 (quatro) votos a favor e nenhum contra, 3 (três) não
votantes, sendo assim o Prof. Álvaro Moreira Neto foi eleito para o cargo. Cargo de Representante
Docente no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, candidato único: Profa. Camila Martins de
Oliveira. Dos 53 (cinquenta e três) eleitores houve 8 (oito) votantes, sendo 8 (oito) votos a favor e
nenhum contra, 45 (quarenta e cinco) não votantes, sendo assim a Profa. Camila Martins de Oliveira foi
eleita para o cargo. Cargo de Representante do Instituto de Ciências Exatas e Naturais na Comissão
Permanente de Pessoal Docente, candidato único: Prof. João Eduardo Frederico. Dos 53 (cinquenta e
três) eleitores houve 7 (sete) votantes, sendo 7 (sete) votos a favor e nenhum contra, 46 (quarenta e
seis) não votantes, sendo assim o Prof. João Eduardo Frederico foi eleito para o cargo. Cargo de
Representante Docente da Pós-Graduação em matemática na Congregação, candidato único: Profa.
Eunice Candida Pereira Rodrigues. Dos 7 (sete) eleitores houve 4 (quatro) votantes, sendo 4 (quatro)
votos a favor e nenhum contra, 3 (três) não votantes, sendo assim a Profa. Eunice Candida Pereira
Rodrigues foi eleita para o cargo. Cargo de Representante Discente da Pós-graduação na Congregação,
candidato único: Nerci Valter Amaral. Dos 15 (quinze) eleitores houve 1 (um) votante, sendo 1 (um) voto
a favor e nenhum contra, 14 (quatorze) não votantes, sendo assim o discente Nerci Valter Amaral foi
eleito para o cargo. Não houve inscritos para os cargos de Representante dos Técnicos Administrativos
em Educação na Congregação e Representante Discente da Graduação na Congregação. Nada mais
havendo a ser tratado, às 17 horas e 12 minutos, deu por encerrada a reunião e, eu Rômulo Ronan
Oliveira de Morais lavrei a presente ATA, que vai por mim assinada e pelos demais presentes.

Documento assinado eletronicamente por Romulo Ronan Oliveira de Morais, Docente da
Universidade Federal de Rondonópolis - UFR, em 01/07/2022, às 18:12, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Andrade da Silva, Técnico Administra�vo em
Educação - UFR, em 01/07/2022, às 18:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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