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ATA DE ELEIÇÃO E APURAÇÃO - EDITAL ICET Nº 002/2022
COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS.
 

Às oito horas do dia vinte de maio de 2022, foi iniciado o processo de votação
eletrônica (sistema de votação UFLA - Plataforma Helios) para eleição do
Coordenador do curso de Graduação em Ciência da Computação do Instituto de
Ciências Exatas e Tecnológicas, conforme o Edital nº 002/2022. Às dezessete horas
a votação eletrônica foi encerrada. O Presidente da Comissão Escrutinadora
(Portaria ICET nº 002/2022) recebeu o relatório da votação e apresenta o resultado
da apuração: dentre a lista de quatrocentos votantes aptos (discentes, docentes e
técnico admistrativo), 44 (quarenta e quatro) acessaram o sistema e registraram o
voto. O apoio ao candidato único para a coordenação do curso foi manifestado por
quarenta (40) votos na opção SIM e por quatro (4) votos na opção BRANCO. O
candidato Antonio Maria Pereira de Resende (DCC/ICET) foi declarado eleito por ter
obtido a maioria dos votos válidos na opção SIM. Às dezessete horas e quinze
minutos foi encerrada a apuração dos votos e para constar, eu Josiane Cristina Pinto
de Oliveira, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais membros
da comissão.
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