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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DE ENCERRAMENTO E APURAÇÃO DOS VOTOS DA ELEIÇÃO PARA CHEFE E SUPLENTE DE CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E EXATAS DO SETOR PALOTINA, CONFORME EDITAL 01/2020.

 

 

Aos 23 dias do mês de Julho de dois mil e vinte, a Comissão Eleitoral designada pela Portaria 1010/2020-SPA
reuniu-se em ambiente virtual para homologar o resultado final da consulta à comunidade acadêmica para
eleição de Chefe e Suplente de Chefe do Departamento de Engenharias e Exatas do Setor Palo�na.

 

A votação ocorreu de forma anônima em ambiente virtual na plataforma Helios E-vo�ng System.

 

Todos os professores, técnicos e alunos que caracterizaram o universo eleitoral, receberam no seu e-mail
ins�tucional um link, login e senha para efetuar seu voto, podendo escolher entre Chapa 1 e Voto Nulo.

 

A votação aconteceu das 8h do dia de 22/07/2020 às 17h do dia 23/07/2020.

 

O universo eleitoral foi caracterizado pelo total de 57 servidores e 1255 discentes.

 

Finalizado o prazo para votação, às 17h e 35 minutos, procedeu-se a apuração dos votos na plataforma.

 

Para efeito de cômputo final de votação em cada chapa, foi levada em consideração a seguinte equação: Vc=
[(s.2)/3]/S+[(d.1)/3]/D – onde:

 

Vc = votação da chapa; s = número de votos de servidores (docentes + técnico-administra�vos em educação)
na chapa; d = número de votos de discentes na chapa; S =número de servidores aptos a votar; D = número de
discentes aptos a votar.

           

Relatamos a ocorrência de erro de digitação na composição da cédula de votação, aonde o nome do
candidato Prof. Dr. Carlos Eduardo Zacarkim, aparece como Carlos Eduardo Zacarkin. Mas este fato não
interferiu no processo eleitoral.

 

A apuração dos votos foi realizada no sistema, sendo posteriormente realizada auditoria (Docs SEI 2827318 e
2827320). O resultado da auditoria gerou arquivos que foram salvos em PDF e tais documentos integram o
presente processo.
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A contagem de votos deu-se conforme descrito abaixo:

 

Chapa
Votos de

discentes

Votos de

servidores
% (em caso de
peso)

Candidato a coordenador: Prof. Dr. Carlos Eduardo Zacarkim

Candidato a vice-coordenador: Prof. Dr. Fabrício Schwanz da
Silva

37 34 0,4

NULOS 7 9 0,1

 

Estavam aptos a votar 57 servidores e 1.255 discentes do Setor Palo�na. Votaram no total 43 servidores e 44
discentes. Ao término da contagem, foi proclamada eleita a chapa formada pelos candidatos a Chefe, Prof. Dr.
Carlos Eduardo Zacarkim e, Suplente de chefe, Prof. Dr. Fabrício Schwanz da Silva.

 

A�., 

Comissão Eleitoral.

Documento assinado eletronicamente por TANIA SILA CAMPIONI MAGON, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 23/07/2020, às 19:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO GUETTER AVILA, TECNICO EM
MECANICA, em 23/07/2020, às 19:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Michely Karine Klein, REPRESENTANTE DISCENTES,
em 23/07/2020, às 19:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2827313 e o
código CRC BBCB0653.

Referência: Processo nº 23075.034649/2020-16 SEI nº 2827313

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

