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Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e vinte, às oito horas, a Comissão Eleitoral 

instituída pela Portaria UFERSA/GAB Nº 0299/2020 de 16 de junho de 2020, deu o 

início ao pleito que foi aberto pelo Professor Joel Medeiros Bezerra, presidente da 

Comissão Eleitoral, no qual foram geradas duas eleições separadas em seus grupos (tutor e 

presidente), sendo uma a partir da “chave de auditoria para tutores” 

(229df10cd6********************, MIGfMA0GCS********************, 

MIICdwIBAD********************) e outra com a “chave de auditoria para presidentes” 

(35ff066cb8********************, MIGfMA0GCS********************, 

MIICdwIBAD********************) e assim o sistema SigEleição foi aberto para os 

eleitores votarem, onde foi verificado pelo membro da comissão eleitoral, o técnico 

Administrativo Francisco Aravena Januário Leite. O pleito transcorreu de forma 

tranquila, sem maiores ocorrências até o seu final às 19h59m, não sendo observado nenhum 

incidente de segurança na autenticação dos servidores. Às 20 horas, com o encerrar do pleito 

foi homologada a consulta, utilizando as mesmas “chave de auditoria para tutores” e a 

“chave de auditoria para presidentes” gerando dois relatórios finais da eleição (anexos). 

Quanto a apuração dos votos essa foi extraída a partir dos relatórios gerados pelo SigEleição 

e estão apresentados a seguir:  

Na eleição do grupo dos Presidentes de Empresas Juniores, em que seu votantes foram 

Discentes de graduação matriculados(as) na UFERSA (discentes ativos Presidentes de EJ), 

obtivemos um total de 23 votos válidos, 6 votos Brancos e 1 voto nulo. Os votos válidos 

por categoria Presidentes de Empresas Juniores em termos absolutos alcançados por 

candidato diante do pleito foram: 

Candidatura 95 - Bruno Chaves Lima: Total de Votos 3. Candidatura 94 - Debora 

Leiliane Ferreira Brito: Total de Votos 6 . ***Candidatura Vencedora***. Candidatura 

92 - Diogo da Silva Cavalcante: Total de Votos 3. Candidatura 91 - Maria Eduarda 

Lima Mesquita: Total de Votos 4. ***Candidatura Vencedora***. Candidatura 93 - 

Vinicius Henrique da Fé Freire: Total de Votos 7. ***Candidatura Vencedora***. 

Entre os três candidatos mais votados, logo as candidaturas que irão compor as vagas dos 

membros discentes/ Presidentes de Empresas Juniores para formação da Central de 

Empresas Juniores da UFERSA estão em ordem decrescente dos votos absolutos: Vinicius 

Henrique da Fé Freire, Debora Leiliane Ferreira Brito e Maria Eduarda Lima 

Mesquita. 

Já para a eleição do grupo dos Tutores de Empresas Juniores, em que seus votantes 

remeteram a Docentes pertencentes ao quadro permanente ativo que seja tutor de alguma 

Empresa Júnior da UFERSA, cadastrada no SIGAA e em execução, em condição regular, 

registrou-se um total de 20 votos válidos, 0 votos Brancos e 4 votos nulos. Sendo os votos 

válidos por categoria Tutores de Empresas Juniores em termos absolutos alcançados por 

candidato diante do pleito foram: 

Candidatura 83 - Antônio Carlos Leite Barbosa: Total de Votos 1. Candidatura 84 - 

David Custódio de Sena: Total de Votos 5 . ***Candidatura Vencedora***. 
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Candidatura 82 - Patrícia de Oliveira Lima: Total de Votos 7. ***Candidatura 

Vencedora***. Candidatura 81 - Rodrigo Cesar Santiago: Total de Votos 7. 

***Candidatura Vencedora***.  

Atendendo ao item 5.7 do Edital PROEC/UFERSA Nº 003/2020, foi realizado desempate na 

primeira colocação utilizando o quesito a) mais antigo(a) nas atividades de tutoria da EJ. 

Entre os três candidatos mais votados, logo as candidaturas que irão compor as vagas dos 

membros docentes/ Tutores de Empresas Juniores para formação da Central de 

Empresas Juniores da UFERSA estão em ordem decrescente dos votos absolutos: Patrícia 

de Oliveira Lima, Rodrigo Cesar Santiago e David Custódio de Sena.  

Sem mais para deliberar a reunião foi encerrada e a presente ata lavrada por mim, lida pelos 

presentes a reunião e posteriormente assinada. 

 

Presidente: 

_________________________ 

Joel Medeiros Bezerra 

Técnico Administrativo: 

_________________________ 

Francisco Aravena Januário Leite 

Discente: 

_________________________ 

Anne Karolyne Maia Vieira 

Suplente Docente: 

_________________________ 

Andrea Maria Ferreira Moura 

Suplente Técnico Administrativo: 

_________________________ 

Edinaldo Domingos Silva Júnior 

Suplenete Discente: 

_________________________ 

Jordanna Bia dos Santos 

 

Mossoró-RN, 23 de julho de 2020. 


