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ATA DE REUNIÃO

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de 2022, às 9 horas, via online em sala virtual, reuniram se
os  membros  da  comissão  de  eleição  para  coordenador  e  vice  coordenador  do  PPGHAm .  Pauta:
Apuração dos votos. Pelo relatório do sistema de eleição online - SIE (1065135), foi possível apurar os
votos finais dos candidatos. A votação foi a seguinte: Para Coordenador: Candidato Prof. Dr. Rogério
Sávio Link obteve 7 (sete) votos de docentes, 1 (um) voto de servidor técnico e 9 (nove) votos de
discentes.  Votos  brancos:   1  (um)  voto  de  docente  e  4  (quatro)  votos  de  discentes.  Votos  nulos:
nenhum.  Para  vice-Coordenador:  Candidato  Prof.  Dr.Alexandre  Pacheco  obteve  8  (oito)  votos  de
docentes, 1 (um) voto de servidor técnico e 9 (nove) votos de discentes. Votos brancos: 2 (dois) votos
de discentes.  Votos nulos: nenhum. A eleição transcorreu normalmente sem nenhuma ocorrência.
Com a votação com candidatos únicos para cada cadeira, ficam eleitos Prof. Dr. Rogério Sávio Link para
Coordenador e Prof. Dr.Alexandre Pacheco para vice-Coordenador. A reunião se encerrou as  09h50
horas e eu, Jonas Cardoso, secretário ad hoc, lavro a ata que será assinada pelos demais membros.

Documento assinado eletronicamente por JONAS CARDOSO, Membro da Comissão, em
18/08/2022, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Gleydson Firmino da Silva, Usuário Externo, em
18/08/2022, às 12:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unir.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1070122 e o código CRC 927013D5.

Referência: Processo nº 23118.008589/2022-96 SEI nº 1070122
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