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Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às oito horas, teve início o
processo eleitoral para coordenador e vice-coordenador do Curso de Bacharelado em Ciências
Biológicas, do Campus Floresta, da Universidade Federal do Acre, no Hall do primeiro Bloco de
Salas de Aula do Campus. A chapa única inscrita para o pleito com o slogan “Biologia em
Ação” estava composta pelos professores Dr. Tiago Lucena da Silva (coordendor) e Dra. Maria
Isabel de Lima Silva (vice-coordendora). Iniciando os trabalhos, o presidente da Comissão
Eleitoral professor Rogério Oliveira Souza, lacrou as urnas na presença dos membros da
comissão a senhora Adila Costa de Jesus, representante dos técnicos-administrativos, e Tiago
Ricardo Fernandes Jacó, representante dos discentes e das testemunhas Prof. Francisco Ricardo
Negri e Prof. Reuben Honório Fernandes. Após, deu-se continuidade ao processo eleitoral, com
os primeiros eleitores depositando os votos nas urnas, ao mesmo tempo em que rompiam o lacre
da urna. Durante o horário determinado em edital para acontecer o pleito eleitoral, de oito às
dezessete horas, não foi registrada qualquer ocorrência no referido horário. Às dezessete horas o
presidente da comissão eleitoral deu por encerrado o pleito eleitoral, desfazendo a mesa
receptora de voto. Em seguida ainda no Hall do primeiro bloco, deu-se início apuração de votos
para início dos trabalhos de contagem dos votos, com a presença das testemunhas Francisco
Vaniclei Araújo da Silva (técnico-administrativo) e Camilo Pereira da Silva (aluno), além dos
membros da comissão. Estiveram aptos a votar 172 eleitores, sendo 31 docentes, 07 técnicos
administrativos e 134 discentes. O resultado da eleição foi o seguinte: a chapa Biologia em
Ação” estava composta pelos professores Dr. Tiago Lucena da Silva (coordendor) e Dra. Maria
Isabel de Lima Silva (vice-coordendora) obteve 15 votos dos docentes, sendo 14 favoráveis e 1
contra; 03 votos favoráveis dos técnicos-administrativos; e 56 votos dos discentes, sendo 39
favoráveis, 15 contra e dois nulos. Conforme as diretrizes estabelecidas em Edital de eleição de
Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da
Universidade Federal do Acre, Campus de Cruzeiro do Sul, Acre – 2016, aprovado em reunião
da Comissão Eleitoral de 15 de dezembro, com índice percentual obtido pela chapa nos três
segmentos foi de 82,78%, sendo assim distribuídos 93,33 % dos docentes, 100 % dos técnicosadministrativos e 72,22 dos discentes. Desta forma, conforme o Edital para coordenador e ViceCoordenador para o Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas 2016 sai vencedora a chapa
“Biologia em Ação” estava composta pelos professores Dr. Tiago Lucena da Silva (coordendor)
e Dra. Maria Isabel de Lima Silva (vice-coordendora). Em seguida, o presidente deu por
encerrado os trabalhos da mesa apuradora e do pleito eleitoral. Todos os documentos pertinentes
ao pleito eleitoral ficarão arquivados na secretaria do Curso de Bacharelado em Ciências
Biológicas do Campus Floresta. Nada mais tendo a acrescentar, foi lavrada esta ata, lida e
aprovada pelos participantes e que, depois de assinada, será dada a publicar.

____________________________
Prof. Dr. Rogério Oliveira Souza
Presidente da Comissão Eleitoral

