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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
 

ATA DE HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO RESULTADO DA CONSULTA PARA O CARGO DE 
COORDENADOR DO CURSO DE AGRONOMIA. Às dezessete horas e dois minutos do dia 
vinte e sete de março de 2015, teve início a apuração dos votos para escolha do 
Coordenador do Curso de Agronomia do Instituto de Desenvolvimento Rural. 
Primeiramente a presidente da Comissão de Consulta, a Professora Maria Gorete Flores 
Salles deu as orientações de como funcionaria a apuração enfatizando que as dezessete 
horas do dia corrente deu-se por encerrado o processo de votação e, logo em seguida a 
urna foi lacrada na presença dos professores candidatos, Luis Gustavo Chaves da Silva e 
Clébia Mardônia Freitas Silva. Explicou que o IDR (Instituto de Desenvolvimento Rural) 
consta atualmente com 27 professores, sendo que 25 teriam condição de voto por serem 
efetivos; neste contexto também explicou que o voto da Professora Kelly Nascimento Leite 
foi invalidado por ser substituta, explicando também que os votos das Professoras Susana 
Churka Blum e Rafaella da Silva Nogueira não serão considerados na margem percentual, 
pois as mesmas se encontram de licença médica, portanto serão considerados 23 docentes 
votantes. Após as explicações gerais iniciou a apuração, com a contagem geral dos votos 
apresentando um percentual de 79,32% do total de votantes dentre alunos, técnicos e 
professores. Em seguida, realizou-se a conferência dos votos, separando-os conforme 
representação de votantes (alunos, professores e técnicos), fazendo a validação das 
assinaturas em relação ao número de votos. Conforme tabela de resultados em anexo, para 
o cargo de Coordenador do curso de Agronomia, consolidando os seguintes resultados: o 
Professor Luis Gustavo Chaves da Silva obteve 75 votos de alunos (8,3%); 13 votos de 
professores (43,33%) e 2 votos de técnicos (15%), consolidando uma margem percentual de 
66,61%. A Professora Clébia Mardônia Freitas Silva obteve 61 votos de alunos (6,7%); 8 
votos de professores (26,67%) e 0 votos de técnicos (0%), consolidando uma margem 
percentual de 33,39%. Houve 3 votos nulos (1,89%) e 3 votos em branco (1,89%). A 
apuração contou com a participação de estudantes, professores e técnicos. Nada havendo 
mais a relatar eu, Maria Gorete Flores Salles, presidente da Comissão de Consulta, lavrei e 
assinei a presente Ata, dando ciência aos resultados. Redenção, 30 de março de 2015. 
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ANEXO 01 

EVENTO DE APURAÇÃO DA VOTAÇÃO DA CONSULTA AO CARGO DE COORDENADOR 

DO CURSO DE AGRONOMIA. 

 

VOTOS VÁLIDOS MARGEM % VÁLIDA VOTOS APURADOS MARGEM % 

269 ALUNOS 15% 142 7,92% 

23 PROFESSORES 70% 21 63,91% 

04 TÉCNICOS 15% 02 7,5% 

296 VOTOS 100% 165 79,32% 

  

A consulta foi fechada com uma margem percentual de participação de 79,32%. 

 

 

RESULTADO FINAL DA CONSULTA PARA COORDENADOR DO CURSO DE AGRONOMIA 

NOME VOTOS % 

LUIS GUSTAVO CHAVES DA SILVA 90 66,61% 

CLÉBIA MARDÔNIA FREITAS SILVA 69 33,39% 

 

 


