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CONSULTA PARA A ESCOLHA DO DECANATO DO INSTITUTO DE 

HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS DO CAMPUS SOSIGENES COSTA – 

UFSB. 

 

 

No dia 12 de junho, ás 11:00h, na Universidade Federal do Sul da Bahia se reuniram os 

membros da Comissão de Consulta para a Escolha do Decanato do IHAC/CSC com os 

candidatos das duas chapas “Berimbau- conhecimento, cultura e resistência” e Somos 

UFSB: integrar para avançar” para a apresentação da fórmula de paridade que será 

utilizada  no cálculo do resultado final da Consulta. 

A Comissão de Consulta informa que elegeu a fórmula de votação proporcional à 

quantidade de votos válidos. Para cada chapa, sua votação proporcional será calculada 

em relação ao total de votos válidos de cada segmento, ou seja, não contando com votos 

brancos/nulos e ausências.  

 

VPi= [1/3 x VDi/VDD + 1/3x VTi/VVT + 1/3 x VEi/VVE] 

Onde: VVD=quantidade absoluta de votos válidos dos Servidores Docentes; 

VVT: quantidade absoluta de votos válidos dos Servidores Técnico-

Administrativos; VVE=quantidade absoluta de votos válidos de Estudantes. 

 

A escolha se justifica porque nesta formulação, a proporcionalidade de votos é assegurada 

mesmo em caso de baixo comparecimento às urnas ou de alta proporção de brancos/nulos 
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de determinado segmento. Desta forma, cada segmento terá relevância proporcional ao 

seu comparecimento às urnas garantido a paridade das três segmentos participantes da 

consulta. 

Os candidatos das duas chapas declaram ciência da formula a ser utilizada para o 

resultado da consulta.  

 

Chapa Berimbau - conhecimento, cultura e resistência 

 

Rogério Ferreira/ Bilzã Marques Araújo 

 

Chapa Somos UFSB: integrar para avançar 

 

Marcos Eduardo Cordeiro Bernardes / Ângela Maria Garcia 

 

COMISSÃO DE CONSULTA IHAC/CSC 

PORTARIA IHAC/CSC 02/2017 

 

 

Gabriela Lamego / Júlio Cesar Chaves / Lenir Abreu / Marcley Araujo 


