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Ata de homologação parcial do resultado da consulta para a função de
coordenador do Curso de Administração Pública, presencial. Às dezesseis horas
do dia dezessete de março de dois mil e dezesseis, teve início a apuração dos votos
para escolha do coordenador do curso de Administração Pública, presencial, do
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Dando início aos trabalhos, a presidente da
comissão de consulta Eliane Barbosa da Conceição, orientou o modo de
funcionamento da apuração, enfatizando que não houve pedidos de esclarecimento
dos potenciais votantes e que às quinze horas e trinta minutos do dia corrente, deuse por encerrado o processo de votação. Logo em seguida, a presidente esclareceu
que o curso de Administração Pública, presencial, tem atualmente dezesseis docentes
em seu quadro, sendo que doze tem condição de voto de acordo com o edital, em
seguida, deu-se início a apuração com a contagem geral dos votos, apresentando
como resultado o percentual de 19,20% (dezenove vírgula vinte por cento) do total de
votantes dentre alunos, 50% (cinquenta por cento), dentre os técnicos e 58,33%
(cinquenta e oito vírgula trinta e três por cento) dos professores. Dando
prosseguimento, realizou-se a conferência dos votos, separando-os conforme
representação dos votantes (alunos, professores e técnicos), fazendo-se a validação
das assinaturas em relação ao número de votos. Conforme tabela de resultado em
anexo para a função de coordenador do curso de Administração Pública, presencial,
foram obtidos os seguintes resultados: professor João Coêlho da Silva Neto,
candidato único, obteve, dentre os válidos, 58 (cinquenta e oito) votos dos alunos
(92%), 7 (sete) votos de professores 100% (cem por cento) e um voto de técnicos
(100%). Consolidando a margem percentual de 98,81% (noventa e oito vírgula oitenta
e um por cento). Não houve votos nulos nem brancos. A apuração contou com a
participação de professores, estudantes e técnicos. Nada mais havendo a relatar, eu
Eliane Barbosa da Conceição, presidente da comissão de consulta, lavrei e assinei a
presente Ata, dando ciência dos resultados. Redenção, dezessete de março de dois
mil e dezesseis.
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