
ATA DO PROCESSO DE CONSULTA ELEITORAL PARA COORDENADOR E 
VICE-COORDENADOR DO CURSO DE ENGENHARIA COMPUTACIONAL 
DA UFJF - TRIÊNIO 2011/2014 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
O processo eleitoral se iniciou a partir da abertura do Processo nº 23071.016518/2011-90 com 
a Portaria nº 02/2011, de 01 de dezembro de 2011, da Direção da Faculdade de Engenharia em 
comunhão com o Instituto de Ciências Exatas, através da qual ficou constituída a Comissão 
Eleitoral e sua inicial atribuição de elaboração das Normas para a realização da consulta aos 
segmentos docente e discente. A Comissão Eleitoral, cumprindo a determinação da Portaria 
supracitada, elaborou as normas eleitorais e, estabelecido o calendário eleitoral, o mesmo foi 
amplamente divulgado juntamente com as Normas. Dentro do período previsto no Calendário 
Eleitoral, houve inscrição de uma chapa candidata, composta pelos Professores Marcelo Lobosco 
e Flávia de Souza Bastos, respectivamente para os cargos de Coordenador e Vice-Coordenador. 
Os eventos inerentes ao processo de consulta para eleição se sucederam conforme previstos. 
A consulta para eleição realizada em 08/12/2011, transcorreu em clima de ordem e respeito. 
Iniciada às 9:00 h e encerradas às 17:00 h, teve um comparecimento significativo por parte dos 
docentes, no entanto a partipação dos alunos ficou aquém do esperado. Estavam disponíveis para 
Discentes e Professores do Departamento de Mecânica Aplicada e Computacional uma urna 
na Secretaria da Faculdade de Engenharia, e para os Professores do Departamento de Ciência 
da Computação, uma urna na Secretaria do referido departamento. As relações de nomes e 
assinaturas dos votantes encontra-se anexadas ao presente processo. Após apuração dos votos 
na Coordenação do Curso de Engenharia Computacional pela Comissão Eleitoral, obteve-se o 
resultado a seguir, aplicados os critérios previstos nas normas:

Segmento
Votos 
brancos

Votos nulos Votos Chapa 
Única

Total votos 
válidos

Resultado 
para a 
Chapa

Docentes 
DCC

04 01 14 18 0.78

Docentes 
MAC

00 00 08 08 1

Alunos 00 00 07 07 1
Resultado final:  0.78 (35%) + 1.00 (35%) + 1.00 (30%) = 92.3% 
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Nada mais havendo a ser tratado, eu, Leonardo Goliatt da Fonseca, lavrei 
a presente ATA, que vai por mim assinada e pelos demais membros da 
COMISSÃO ELEITORAL. Juiz de Fora, 15 de dezembro de 
2011.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X
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