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ATA DE APURAÇÃO DOS VOTOS 

Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às dezenove horas, na sala da 

Coordenação do Curso de Física, situada no bloco Elda Moreira de Oliveira, da Universidade 

Federal do Acre, a Comissão Eleitoral composta pelos membros Eduardo de Paula Abreu 

(presidente), Irlen Maycon Pereira da Silva Paiva (membro), Adenilson Avelino Franco (membro) e 

Jader Alves do Couto (membro), deram início ao processo de apuração dos votos do pleito de 

Eleição para Coordenador e Vice-coordenador do Curso de Física obtendo o seguinte resultado: 

NÚMERO TOTAL DE VOTANTES: 50 

DISCENTES: 39 

DOCENTES E TÉCNICOS: 11 
 A FAVOR BRANCOS NULOS 

DOCENTES E TÉCNICOS 11 0 0 

DISCENTES 39 0 0 

TOTAL 50 0 0 

            

De acordo com o Edital nº 001/2019, e com o artigo nº 21 da Resolução Consu nº 091/2012, que 

regulamenta o pleito e a apuração dos votos, a chapa “Avanço para inovação”, inscrita e 

homologada para participar da consulta eleitoral, composta pelos professores Antonio Romero da 

Costa Pinheiro (coordenador) e Marcelo Castanheira da Silva (vice-coordenador), foi considerada 

eleita com a maioria dos votos a favor. A partir da divulgação oficial deste documento com o 

resultado da apuração de votos, a comissão eleitoral faz saber que o prazo de 24 horas para 

recebimento de recurso ou impugnação do resultado se inicia às 19h00min do dia 19 de novembro 

de 2019 e se encerra às 19h00min do dia 20 de novembro de 2019. Decorrido o referido prazo e não 

havendo nenhuma manifestação contrária, a comissão eleitoral encaminhará o resultado do pleito 

para conhecimento e homologação do Colegiado do Curso de Física, para ser posteriormente 

encaminhado à PROGRAD. Nada mais havendo a tratar, eu Irlen Maycon Pereira da Silva Paiva, 

que servi como secretário da Comissão Eleitoral, lavrei a presente ata que após lida e achada 

conforme será assinada por todos os membros da Comissão Eleitoral e de apuração dos votos. Rio 

Branco-AC, 19 de novembro de 2019. 
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