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ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS 
E DAS ESTUDANTES DA UFGD PARA O MANDATO 2018 E 

PARA A REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL NOS CONSELHOS 
SUPERIORES DA UFGD 

 
COMISSÃO ELEITORAL 

 

ATA DA ELEIÇÃO  
 

 

Aos dias sete do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito aconteceu a 

eleição para a Diretoria do DCE UFGD. No processo eleitoral foi registrada 

apenas a candidatura da “Chapa Solte a voz”, cuja ficha de inscrição está 

anexada a esta ata. As urnas foram abertas para a votação a partir das 09h30 

na Unidade 2 da UFGD e a partir das 18h30 na Fadir. Não foi registrada 

nenhuma ocorrência de situação incomum tal como denúncias, durante o 

processo de votação. Após o fechamento das urnas da Unidade 2 a Comissão 

Eleitoral se dirigiu com as mesmas e acompanhada de fiscais da chapa 

candidata até a Fadir-UFGD para o fechamento da última urna e logo se deu o 

início da apuração. A apuração se deu por urnas, uma a uma e registra-se o 

seguinte: Urna Bloco A: aptos a votar: 961, compareceram: 94 segundo a lista 

de assinaturas, haviam 94 cédulas na urna, destas, foram 88 votos SIM, 3 

votos NÃO e 3 votos nulos; Urna Bloco B: aptos a votar: 1214, compareceram: 

37 segundo a lista de assinaturas, haviam 37 cédulas na urna, destas, foram 

35 votos SIM e 2 votos NÃO; Urna Bloco C: aptos a votar: 1708, 

compareceram: 107 segundo a lista de assinaturas, haviam 107 cédulas na 

urna, destas, foram 100 votos SIM, 4 votos NÃO e 3 votos nulos; Urna Bloco D: 

aptos a votar: 1261, compareceram: 70 segundo a lista de assinaturas, haviam 

70 cédulas na urna, destas, foram 64 votos SIM, 5 votos NÃO e 1 voto nulo; 

Urna FACALE: aptos a votar: 1882, compareceram: 144 segundo lista de 

assinaturas, haviam 144 cédulas na urna, destas, foram 132 votos SIM, 10 

votos NÃO e 2 votos nulos; Urna FADIR: aptos a votar: 544, compareceram: 85 
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segundo a lista de assinaturas, haviam 85 cédulas na urna, destas, foram 79 

votos SIM, 4 votos NÃO e 2 votos nulos. Ao total haviam 7.570 aptos a votar, 

compareceram: 537 segundo a lista de assinaturas, haviam 537 cédulas, 

destas foram 498 votos SIM, 28 votos NÃO e 11 votos nulos. A Chapa Solte a 

voz, única candidata no processo eleitoral precisava de 50% mais um dos 

votos válidos – excluindo-se nulos e brancos - para ser eleita, findada a 

apuração constata-se que a Chapa Solte a voz recebeu 94% dos votos 

favoráveis e está eleita para a gestão 2018 do DCE UFGD. A posse da chapa 

eleita se dará em reunião do Conselho de Entidades de Base no dia 20 de 

fevereiro com local e horário a ser divulgado por convocação. Registra-se que 

não houve durante o processo eleitoral inscrição de chapas para a 

representação estudantil nos Conselhos Superiores da UFGD, desta forma as 

vagas deverão ser preenchidas via indicação do DCE. Não havendo mais nada 

a tratar e nem a relatar, eu, Ana Clara Borro, secretária da Comissão Eleitoral, 

lavro esta ata que será assinada pelos demais integrantes da Comissão 

Eleitoral  e por um representante da chapa eleita.  

 

 

____________________________             _____________________________ 

Bianca Pereira de Andrade                          Felipe Pereira 
Coordenadora                                               Vice-coordenador 
 

 
 
____________________________             _____________________________ 

Ana Clara Borro                                           Luis Henrique Albertini 
Secretária                                                     Integrante 01 
 

 

____________________________                 

Alex Sandro Lima 
Integrante 02 
 

 
 
____________________________              

Iara Pereira Cardoso 
Representante da Chapa Eleita                 
 

 

Dourados – MS, 07 de fevereiro de 2018. 
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Anexo 1  

 

 

 

Chapa Solte a Voz! 


