
 

ATA Nº 0002-2018-COMISSÃO DO PROCESSO DE CONSULTA PARA ESCOLHA DOS 
COORDENADORES DAS COORDENADORIAS DOS CURSOS TÉCNICOS, SUPERIORES E 

DE FORMAÇÃO GERAL DO IFES CAMPUS ITAPINA 

Às vinte horas e quinze minutos, do dia trinta de outubro de dois mil e dezoito, reuniu-se a comissão 
eleitoral de consulta para a escolha dos coordenadores das coordenadorias dos cursos técnicos, superiores e 
de formação geral do Ifes Campus Itapina, na sala de professores do prédio pedagógico, com a presença 
dos seguintes membros: os docentes Afrânio Afonso Ferrari Baião, Evandro Chaves de Oliveira e Dayane 
Santos de Souza e o discente Jouberth Whalter Sangiórgio Eduardo para apuração dos votos. As urnas 
foram abertas e a comissão apurou primeiramente os votos dos professores, em seguida os votos dos 
alunos; a quantidade de votos foi conferida com a quantidade de assinaturas nas listas de votantes. Após a 
contagem foi calculada a porcentagem dos votos para cada candidato(a) em acordo com a portaria 
normativa número trezentos e oitenta e um de doze de setembro de dois mil e dezoito, obtendo os seguintes 
resultados: curso técnico integrado em Zootecnia, candidato único Frederico de Castro Figueiredo, recebeu 
dos professores trinta e nove votos favoráveis e dos alunos quarenta e oito votos favoráveis. Não houve 
votos para opção “não” e nenhum em branco, tendo sido eleito com cem por cento dos votos válidos. 
Curso técnico integrado em Agropecuária, candidata única Carolina Maria Palácios de Souza, recebeu dos 
professores quarenta e cinco votos a favor e seis contrários e dos alunos recebeu cento e trinta e quatro 
votos a favor, três contrários e um em branco, tendo sido eleita com noventa e um vígula quarenta e dois 
por cento dos votos válidos; curso superior em Agronomia, candidato único Jadier de Oliveira Cunha 
Junior, recebeu dos professores trinta e sete votos favoráveis, um voto contrário e nenhum em branco e 
recebeu dos alunos cento e dezessete votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhum em branco, tendo 
sido eleito com noventa e oito vírgula vinte e quatro por cento dos votos válidos. Curso superior de 
Licenciatura em Ciências Agrícolas, candidato único Rodolfo Moura Pereira, recebeu dos professores 
quarenta e cinco votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhum em branco e recebeu dos alunos 
quarenta e quatro votos favoráveis, um voto contrário e dois votos em branco, tendo sido eleito com 
noventa e nove vírgula vinte e seis por cento dos votos válidos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 
encerrada às vinte e uma horas e quarenta minutos. Eu, Dayane Santos de Souza, lavrei a presente Ata, que 
após aprovação segue assinada por todos os presentes. 
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