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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E AMBIENTAIS - GUAJARA-MIRIM

ATA DE REUNIÃO

ATA 03 DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONSULTA À COMUNIDADE ACADÊMICA PARA
ESCOLHA DO VICE-CHEFE DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E
AMBIENTAIS - DACSA.
Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 8horas, a Comissão Eleitoral
(CE) para a Organização do Processo de Consulta da preferência para Vice-Chefe do Departamento
Acadêmico de Ciências Sociais e Ambientais DACSA/UNIR/Campus de Guajará-Mirim, composta
pelo Prof. Dr. Ronaldo de Almeida (Presidente); Prof. MSc. Daniel Oliveira de Souza (Secretário);
Discente Jéssica Archanjelo de Jesus (Membro Titular), designada pela Ordem de serviço Ordem de
Serviço Nº 09/2019. Processo SEI Nº 999119631.000023/2019-11 se reuniu no DACSA para abrir a
sessão de votação conforme o cronograma do Edital 02/20019 0295629. A votação transcorreu
dentro da normalidade encerrando-se às 12h. Em seguida a comissão procedeu a apuração dos
votos da única urna obtendo-se os seguintes resultados por seguimento. Docentes- sete votos (07)
de um total de treze (13) docentes aptos a votar. Discentes - Trinta e nove votos (39) de um total de
cento e cinquenta e sete (157) discentes aptos a votarem. Técnico em assuntos educacionais apto a
votar zero votos (0) do total de um (01) somando um total de 46 votantes de um total global de
cento e setenta e um (171) aptos a votar. Registra-se que não houve votos nulos ou brancos e nem
votação em separado. O único candidato, Ademar Silva Scheidt Junior, obteve 46 votos dos
votantes comparecidos, ou seja, cem por cento de aceitação. Aplicando a fórmula para votação
corrigida (VC) junto aos três seguimentos, conforme o Art. 25 da Resolução nº 015/CONSAD, de 25
de Abril de 2001 obteve-se o seguinte resultado: O candidato Ademar Silva Scheidt Junior obteve
70,71 votos. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião às 13horas e, eu, Daniel
de Oliveira de Souza, Secretário da comissão lavrei a presente Ata que após leitura e aprovação
será assinada pelos presentes.
Documento assinado eletronicamente por RONALDO DE ALMEIDA, Presidente de Comissão, em
12/12/2019, às 17:55, 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 DANIEL OLIVEIRA DE SOUZA, Docente, em 12/12/2019, às
17:57, 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 Jéssica Archanjelo de Jesus, Usuário Externo, em 12/12/2019,
às 18:09, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código veriﬁcador 0310643 e o código CRC D533DCAD.
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