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Ata do Processo Eleitoral e Homologação Final
dos Resultados da Eleição de Representantes
Docentes na Congregação do IHAC-CSC,
conforme estabelecido pelo Edital IHAC-CSC N° 001/2021.
Às nove horas do dia vinte e três de junho de dois mil e vinte e um, a Comissão
Eleitoral estabelecida pelo Edital IHAC-CSC n° 001/2021, reuniu-se para apuração dos
votos, homologação dos resultados das eleições e redação da ata que apresenta em
detalhes toda as etapas do processo para a eleição de representantes docentes na
congregação do IHAC-CSC. A Comissão foi formada pelas docentes Cristiane da
Silveira Lima e Elaine Santos Dias, que se voluntariaram para atuar no pleito, o que foi
aprovado em reunião da Congregação do IHAC-CSC no dia 07/05/2021. Após a
formação da Comissão, deu-se início ao processo de preparação do edital e cadastro da
votação do SigEleições, com o apoio da PROTIC. A minuta do edital foi redigida
tomando como modelo o edital para eleição de representantes docentes na mesma
congregação na gestão anterior, fazendo os ajustes necessários. A publicação do edital
ocorreu no dia 31/05/2021 (https://ufsb.edu.br/ihac/ihac-csc/documentos). Foi solicitada
à comissão eleitoral pelo setor responsável da PROTIC um ajuste no cronograma das
eleições para que o processo de cadastro pudesse ser realizado. Assim, em 11/06/2021,
foi publicada uma retificação do cronograma, que incluiu uma breve prorrogação no
período para inscrições de chapas e alteração na data do processo de votação e
publicação dos resultados. O recebimento de candidaturas ocorreu no período de 08 a
14/06/2021, por meio de formulário eletrônico. Foi recebida por esta comissão a
inscrição da Chapa “Educação, território e democracia”, formada pelos docentes Paulo
Dimas Rocha de Menezes (titular) e Spensy Kmitta Pimentel (suplente). A publicação
da chapa inscrita ocorreu no dia 15/06/2021 e nesta data também foi publicada a lista de
votantes. Conforme os termos do edital, do período das 18h do dia 15 às 18h do dia
16/06/2021, a comissão disponibilizou formulário eletrônico para a interposição de
recursos quanto à chapa inscrita. Não houve qualquer interposição de recursos. Nesse
intervalo, porém, a comissão eleitoral foi contactada por email pela Secretaria Executiva
do CSC e informada de que havia um nome de docente temporário constante na lista de
votantes, o que contraria os termos do edital. Assim, após conferência da informação, a
comissão publicou no dia 17/06/2021 a lista de votantes retificada e também a
homologação final da chapa inscrita. As votações ocorreram entre às 8h do dia 21/06 e
às 23h59 do dia 22/06/2021, pelo SigEleições, conforme estabelecido pelo cronograma
retificado do edital. No dia 23/06/2021, em reunião metapresencial, realizada às 9h, a
Comissão Eleitoral se reuniu para apuração dos votos. A presidente da Comissão

Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB
Campus Sosígenes Costa
BR 367, Km 10 - Rod. Porto Seguro-Eunápolis, Porto Seguro, BA – 45.810-000

GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
CAMPUS SOSÍGENES COSTA
INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS

Eleitoral gerou o relatório de votação auditado pelo SigEleição, constatando o seguinte
resultado:
Votos obtidos
Chapa 01 - Educação, território e democracia

11

Votos Nulos

0

Votos Brancos

0

Total de votos

11

Diante do resultado, a comissão eleitoral comunica que foram eleitos os seguintes
representantes docentes: Paulo Dimas Rocha de Menezes (Titular) e Spensy Kmitta
Pimentel (Suplente). A chapa está eleita para o período de 2021 a 2013 e deverá tomar
posse na primeira reunião da Congregação do IHAC-CSC subsequente à proclamação
dos resultados das eleições. Após a apuração dos votos, a comissão eleitoral lavrou esta
ata que será encaminhada para publicação no site da UFSB e à Secretaria Executiva
para que seja encaminhada à comunidade do IHAC-CSC.

Porto Seguro, 23 de junho de 2021.

Cristiane da Silveira Lima
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Presidente da Comissão Eleitoral

Elaine Santos Dias
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Membra da Comissão Eleitoral
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