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EDITAL IDR No 03/2019- PROCESSO ELEITORAL PARA A COMPOSIÇÃO DA LISTA 

TRÍPLICE PARA A ESCOLHA DO DIRETOR E VICE-DIRETOR DO INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA O QUADRIÊNIO 2019- 2023. 

 

 

ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL PARA 

A COMPOSIÇÃO DA LISTA TRÍPLICE PARA A ESCOLHA DO DIRETOR E VICE-

DIRETOR DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA O QUADRIÊNIO 

2019- 2023. Às treze horas e quarenta e cinco minutos do dia seis de junho de 2019, na sala de Vídeo - 

Conferência, Campus da Liberdade, teve início a 32ª sessão ordinária do Conselho do Instituto de 

Desenvolvimento Rural – IDR da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira – UNILAB, para realização do processo eleitoral para a composição da lista tríplice para a 

escolha do Diretor e Vice-Diretor do Instituto de Desenvolvimento Rural, para o quadriênio 2019-

2023, mediante prévia convocação pelo professor Antônio Marcelo Cavalcanti Novaes, Vice-Diretor 

do IDR e presidente em exercício do Conselho do IDR. Além do presidente estavam presentes a 

professora Susana Churka Blum, coordenadora do curso de Agronomia, Lourenço Marreiros Castelo 

Branco, gerente da Fazenda Experimental Piroás;  como representantes do corpo docente as 

professoras Andrezza de Araújo França, Eveline Pinheiro de Aquino, Jaqueline Sgarbi Santos, 

Rafaella da Silva Nogueira e Virna Braga Marques; como representante discente Henderson Castelo 

Sousa e como representante dos técnicos Henrique Pinho Oliveira. Como membros da Comissão 

Escrutinadora estavam presentes a professora Susana Churka Blum, Lourenço Marreiros Castelo 

Branco, Henderson Castelo Sousa e Silas Primola Gomes.  Inicialmente a sessão estava prevista para 

ser realizada na sala de aula 03 do Bloco Acadêmico do Campus da Liberdade, porém devido a 

indisponibilidade do espaço, o local foi alterado pelo presidente do Conselho, professor Antônio 

Marcelo Cavalcante Novaes, para a sala de videoconferência do Campus da Liberdade. I - 

ABERTURA DOS TRABALHOS: Iniciando os trabalhos, o professor Antônio Marcelo Cavalcanti 

Novaes relatou que a sessão teria um único ponto de pauta: realização do processo eleitoral para a 

composição da lista tríplice para a escolha do diretor e vice-diretor do IDR, para o quadriênio 2019- 

2023. II – ORDEM DO DIA: 1º ponto - realização do processo eleitoral para a composição da lista 

tríplice para a escolha do diretor e vice-diretor do IDR, para o quadriênio 2019- 2023. O professor 

Antônio Marcelo Cavalcanti Novaes informou que o processo eleitoral para composição da lista 
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tríplice estava sendo regido pelo Estatuto da UNILAB, pelo Regimento Geral da UNILAB e pela 

Resolução no 19/2018 do CONSUNI/ UNILAB. Na sequência, a professora Susana Churka Blum que 

havia sido realizada consulta prévia à SODS/UNILAB sobre a forma de realização do escrutínio e que 

havia sido informado que não se teria um modelo definido. O professor Antônio Marcelo Cavalcanti 

Novaes disse ter consultado outro instituto e que a forma sugerida para realização do escrutínio seria a 

realização de três pleitos para composição da lista tríplice para Diretor, com as respectivas apurações e 

posteriormente, a realização de três pleitos para composição da lista tríplice para Vice-Diretor, 

também realizando-se a apuração após cada pleito, sendo esta forma de votação aceita pelos demais 

membros do Conselho do IDR. Em seguida, a professora Susana Churka Blum informou que dois 

candidatos se inscreveram para o cargo de Diretor: os professores Lucas Nunes da Luz e Luís Gustavo 

Chaves da Silva e duas candidatas efetuaram inscrição para o  cargo de Vice-Diretor: as professoras 

Daniela Queiroz Zuliani e Maria Ivanilda de Aguiar e que seria necessário, portanto, a escolha de um 

terceiro nome, para ambos os cargos, entre todos os docentes integrantes da Carreira de Magistério 

Superior do IDR, portadores do título de doutor, independentemente da classe ou do nível ocupados, 

desde que atendidos os requisitos de elegibilidade. Estando todos de acordo iniciou-se o processo de 

votação, primeiramente pela assinatura da lista de presença, devidamente identificada, e em seguida a 

votação secreta e uninominal. Primeiro escrutínio: O primeiro escrutínio foi realizado para escolha 

do primeiro nome da lista tríplice para o cargo de Diretor e concorreram os professores Lucas Nunes 

da Luz e Luís Gustavo Chaves da Silva. Após apuração pelos membros da comissão escrutinadora 

verificou-se o seguinte resultado: professor Lucas Nunes da Luz obteve 8 votos e Luís Gustavo 

Chaves da Silva obteve 2 votos, sendo o professor Lucas Nunes da Luz escolhido como o primeiro 

nome para compor a lista tríplice para o cargo de Diretor. Segundo escrutínio: O segundo escrutínio 

foi realizado para escolha do segundo nome da lista tríplice para o cargo de Diretor e concorreram os 

professores Lucas Nunes da Luz e Luís Gustavo Chaves da Silva. Após apuração pelos membros da 

comissão escrutinadora verificou-se o seguinte resultado: professor Lucas Nunes da Luz obteve 2 

votos, professor Luís Gustavo Chaves da Silva obteve 7 votos e 1 voto em branco, sendo o professor 

Luís Gustavo Chaves da Silva escolhido como o segundo nome para compor a lista tríplice para o 

cargo de Diretor. Terceiro escrutínio: para integralização da lista tríplice para o cargo de Diretor 

procedeu-se ao terceiro escrutínio entre todos os docentes integrantes da Carreira de Magistério 

Superior no IDR, em condições de elegibilidade, obtendo-se a seguinte votação: professora Albanise 

Barbosa Marinho: 1 voto, professor Geocleber Gomes de Sousa: 6 votos, professor João Gutemberg 
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Leite Moraes: 2 votos e professora Jaqueline Sgarbi Santos: 1 voto. Assim sendo, escolhido pela 

maioria absoluta como terceiro nome para compor a lista tríplice, o professor Geocleber Gomes de 

Sousa. Quarto escrutínio: O quarto escrutínio foi realizado para escolha do primeiro nome da lista 

tríplice para o cargo de Vice-Diretor e concorreram as professoras Daniela Queiroz Zuliani e Maria 

Ivanilda de Aguiar. Após apuração pelos membros da comissão escrutinadora verificou-se o seguinte 

resultado: professora Maria Ivanilda de Aguiar obteve 7 votos e professora Daniela Queiroz Zuliani 

obteve 3 votos, sendo a professora Maria Ivanilda de Aguiar escolhida como o primeiro nome para 

compor a lista tríplice para o cargo de Vice-Diretor. Quinto escrutínio: O quinto escrutínio foi 

realizado para escolha do segundo nome da lista tríplice para o cargo de Vice-Diretor e concorreram as 

professoras Daniela Queiroz Zuliani e Maria Ivanilda de Aguiar. Após apuração pelos membros da 

comissão escrutinadora verificou-se o seguinte resultado: professora Maria Ivanilda de Aguiar obteve 

3 votos e professora Daniela Queiroz Zuliani obteve 7 votos, sendo a professora Daniela Queiroz 

Zuliani escolhida como o segundo nome para compor a lista tríplice para o cargo de Vice-Diretor. 

Sexto escrutínio: para integralização da lista tríplice para o cargo de Vice-Diretor procedeu-se ao 

terceiro escrutínio entre todos os docentes integrantes da Carreira de Magistério Superior no IDR, em 

condições de elegibilidade, obtendo-se a seguinte votação: professora Aiala Vieira Amorim: 1 voto, 

professora Eveline Pinheiro de Aquino: 2 votos, professora Jaqueline Sgarbi Santos: 6 votos e 1 voto 

nulo, sendo escolhida pela maioria absoluta, como terceiro nome para compor a lista tríplice, a 

professora Jaqueline Sgarbi Santos. Desta forma obteve-se a seguinte lista tríplice com os nomes para 

escolha do cargo de Diretor, por ordem decrescente de votos obtidos: professor Lucas Nunes da Luz (1º 

classificado), professor Luís Gustavo Chaves da Silva (2º classificado) e Geocleber Gomes de Sousa 

(3º classificado). Para o cargo de Vice-Diretor obteve-se a seguinte lista tríplice com os nomes, por 

ordem decrescente de votos obtidos: professora Maria Ivanilda de Aguiar (1º classificada), professora 

Daniela Queiroz Zuliani (2º classificada) e Jaqueline Sgarbi Santos (3º classificada). Após o término 

da votação o professor Antônio Marcelo Cavalcanti Novaes encerrou os trabalhos às quinze horas e 

trinta minutos e a Comissão Escrutinadora, composta pela professora Susana Churka Blum, pelo 

técnico Lourenço Marreiros Castelo Branco, o discente Henderson Castelo Sousa e pelo professor 

Silas Primola Gomes, aprovaram a presente ata. Nada havendo mais a relatar eu, Susana Churka Blum, 

membro do Conselho do IDR e da Comissão Escrutinadora, lavrei a presente ata, que será assinada 

pelos membros do Conselho do IDR e da Comissão Escrutinadora, dando ciência aos resultados. 
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