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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

Aos 17 dias do mês de maio do ano de 2022, às 21h05min, a Comissão Eleitoral designada pela Portaria
1197/2022-PL reuniu-se em ambiente virtual na plataforma Teams para apurar e homologar o resultado
da consulta à comunidade acadêmica para escolha de coordenador e vice coordenador do curso de
engenharia de bioprocessos e biotecnologia do Setor Palo�na conforme Edital 01/2022 (4457954). A
votação ocorreu de forma anônima em ambiente virtual na plataforma Helios E-vo�ng System. Os
docentes do quadro da UFPR, permanentes ou subs�tutos, oficialmente responsáveis por disciplinas
ofertadas no curso de engenharia de bioprocessos e biotecnologia ou que par�cipam no colegiado do
respec�vo curso, servidores(as) técnico-administra�vos lotados(as) no Setor e que atuam em disciplinas
do respec�vo curso; e discentes  caracterizaram o universo eleitoral e receberam no seu e-mail
(ins�tucional ou cadastrado no sistema da UFPR), um link, login e senha para efetuar seu voto, podendo
escolher entre chapa única ou Branco ou Nulo. A votação aconteceu no período das 8h às 21h do dia 17
de maio de 2022. Estavam aptos a votar 60 servidores e 177 discentes do Setor Palo�na. A apuração dos
votos foi realizada no sistema conforme Edital 01/2022 e os documentos gerados integram este processo.
Posteriormente foi realizada a auditoria no sistema. A contagem de votos deu-se conforme descrito
abaixo: 

 Voto de
Servidores Voto de Discentes Resultado

Coordenadora: Tania Sila Campioni Magon

Vice coordenadora: Adriana Fiorini Rosado 
32 56 46,1%

Branco 0 1 0,18%

Nulo 0 0 0

Votaram no total 32 servidores e 57 discentes. Ao término da contagem, foi proclamada eleita a chapa única
composta por Tania Sila Campioni Magon (Coordenadora) e Adriana Fiorini Rosado (Vice coordenadora).
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Documento assinado eletronicamente por ROBERTA PAULERT, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 17/05/2022, às 21:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FABIO CELI BRUN, Usuário Externo, em 17/05/2022,
às 21:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por THOMPSON RICARDO WEISER MEIER, TECNICO
DE LABORATORIO AREA, em 17/05/2022, às 21:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4523712 e o
código CRC 43C97D9B.

Referência: Processo nº 23075.022942/2022-94 SEI nº 4523712
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