
26/03/2021 SEI/UFPR - 3401429 - Ata de Reunião

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3676764&infra_sistema=… 1/3

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

ATA DE ENCERRAMENTO E APURAÇÃO DOS VOTOS DA ELEIÇÃO PARA
COORDENADOR E VICE-COORDENADOR DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DO
SETOR PALOTINA, CONFORME EDITAL 01/2021 (3377423)

 

Aos 25 dias do mês de Março de dois mil e vinte e um, a Comissão Eleitoral designada pela Portaria
1033/2020-SP reuniu-se em ambiente virtual para homologar o resultado final da consulta à
comunidade acadêmica para eleição de Coordenador e Vice-coordenador do curso de Medicina
Veterinária do Setor Palotina.

 

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

Todos os professores, técnicos e alunos que caracterizaram o universo eleitoral, receberam no seu e-
mail institucional um link, login e senha para efetuar seu voto, podendo escolher entre Chapa única e
Voto Branco/Nulo.

A votação aconteceu no dia de 25/03/2021, das 8h às 17h.

Finalizado o prazo para votação, 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-administrativos 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.

A apuração dos votos foi realizada no sistema, sendo posteriormente realizada auditoria (Docs
SEI 3401489 e 3401537). O resultado da auditoria gerou arquivos que foram salvos em PDF e tais
documentos integram o presente processo.

 

A contagem de votos deu-se conforme descrito abaixo:
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Chapa Votos de
discentes

Votos de
Servidores

Candidata a coordenadora: Profa.
Dra. Daiane Gullich Donin

Candidato a vice-coordenador: Geraldo
Camilo Alberton

65 38

BRANCOS/NULOS 5 2

 

Estavam aptos a votar 69 servidores e 452 discentes do Setor Palotina. Votaram no total 40
servidores e 70 discentes. Ao término da contagem, foi proclamada eleita a chapa formada pelos
candidatos a coordenador, Daiane Gullich e, a vice-coordenador, Geraldo Camilo Alberton.

 

 

 

 

Palotina, 25 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por NEI MOREIRA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 25/03/2021, às 20:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARINA GIOMBELLI ROSENBERGER,
TECNICO DE LABORATORIO AREA, em 26/03/2021, às 09:26, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GIOVANA ALVES DIOGO, Usuário Externo,
em 26/03/2021, às 09:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador
3401429 e o código CRC 82486B42.

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 23075.050152/2020-37 SEI nº 3401429


