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Ao primeiro dia do mês de abril de 2019, às quinze horas, a comissão eleitoral designada pela 

PORTARIA Nº 4/2019/NUCSA/UNIR, de 08 de março de 2019, publicada pelo Boletim de serviço Nº 

018 de 08 de Março de 2019, para realizar a consulta acadêmica para escolha do chefe e vice-chefe do 

Departamento de Ciência da Informação – DCI, para o biênio 2019-2021, do Campus de Porto Velho, 

Universidade Federal de Rondônia, reuniram-se no auditório, localizada no bloco 1k, do Núcleo de 

Ciências Sociais Aplicadas para a realização do processo eleitoral, analise e apuração dos votos de 

acordo com o Regimento Geral da UNIR em seu art. 40 e Resoluções nº 015/CONSAD, de 25 de Abril 

de 2001. A sessão de votação foi aberta ás 15h, conforme previsto em edital, não havendo nenhum 

incidente que prejudicasse o andamento dos trabalhos. Às vinte e uma horas encerrou-se o período de 

votação, conforme previsão do edital e a comissão eleitoral iniciou a apuração dos votos, sendo a sessão 

de apuração aberta ao público. O total global de eleitores aptos a votar foram 187, sendo desse total 12 

docentes aptos a votar, 174 o total de discentes aptos a votar e 01 técnico administrativo apto a votar 

 

CANDIDATOS SEGMENTOS NÚMERO 

TOTAL DE 

VOTOS 

VC 

WELLINGTON 

 

Cargo: Chefe 

PROFESSOR TÉCNICO ALUNO 

7 0 52 59 84,69 

BRANCOS   8 8  

NULOS   3 3  

      

MAROLDI 

Cargo: Vice Chefe 

7 0 53 60 84,85 

BRANCOS   7 7  

NULOS   3 3  

 

 

 

 

 

Procedimento de apuração 

 

A totalização dos votos de cada candidato será calculada pela seguinte fórmula: 

 

VC=[(VSV/2 + VDC) x PD]+ (VA x PA) + (VT x PT) 

 

Onde: 

 • VC= Votação corrigida do candidato junto aos três segmentos 

• PD= Peso do segmento docente 

• VDC= Votação do candidato junto aos docentes de carreira 



• VSV= Votação do candidato junto aos professores substituto e visitantes 

• VA= Votação do candidato junto aos alunos 

• PA= Peso do segmento discente 

• VT= Votação do candidato junto aos técnico-administrativos 

• PT= Peso do segmento dos técnico-administrativos 

• PD = (0,70 x Total global dos eleitores aptos a votar)/Total de docentes aptos a votar; 

• PA = (0,15 x Total global dos eleitores aptos a votar)/Total dos discentes aptos a votar; 

• PT = (0,15 x Total global dos eleitores aptos a votar)/Total de técnico-administrativos aptos a votar. 

 

 

Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada, sendo a ata lavrada por mim, Marcos Leandro Freitas 

Hübner, presidente desta comissão. 

 

          
_________________________________                                ___________________________________ 

  Me. Marcos Leandro Freitas Hübner                                   Ma. Maria Rosa Pimentel de Miranda 

             Presidente da Comissão 

                                                           
   ____________________________ 

Me. Angerlania Rezende 

 


