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Comissão Eleitoral para Eleição de Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Licenciatura 

em Matemática Modalidade EAD. 
 

Ata para ENCERRAMENTO DO RESULTADO DO PROCESSO ELEITORAL PARA OS CARGOS DE            
COORDENADOR E VICE-COORDENADOR DO CURSO     
DE Licenciatura em Matemática Modalidade EAD da       
UFERSA, realizada no dia 26 de março de 2020. 

 

Ao vigésimo sexto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, ás 10:00 horas, por via eletrônica,                     
reuniu-se a Comissão Eleitoral instituída pela Portaria UFERSA/PROGRAD Nº 033/2020, de 06 de             
março de 2020, composta pelos servidores docentes Fabricio de Figueredo Oliveira (presidente), e             
Antônio Ronaldo Gomes Garcia (titular), com ausência da representação discente para realizar a             
apuração dos votos da eleição para Coordenador e Vice-Coordenador do curso de graduação de              
Licenciatura em Matemática Modalidade EAD. O período de votação do pleito foi das 8 h 00 min do                  
dia 25 de março às 07h 59 min do dia 26 de março, no ambiente virtual Moodle da UFERSA. Logaram no                     
ambiente, co uso de senha pessoal, para votação, 23 alunos e 6 professores. Na manifestação docente,                
foram apurados 6 votos na chapa única, 0 votos brancos e 0 votos nulos. Na manifestação discente,                 
foram apurados 23 votos na chapa única, 0 votos brancos e 0 votos nulos. Encerrada a apuração foram                  
proclamadas os(as) eleitos(a)s para os cargos de Coordenador(a) e Vice-Coordenador(a) do curso de             
Licenciatura em Matemática Modalidade EAD os(as) professores(as) Antônio Gomes Nunes e           
Mariana de Brito Maia, respectivamente. Como nada mais havia para ser tratado, eu, Fabricio de               
Figueredo Oliveira, presidente da comissão eleitoral, lavro a presente ATA, que depois de lida e               
aprovada será assinada por todos. 
 

Mossoró/RN, 26 de março de 2020. 
PRESENTES 
 
1. Fabricio de Figueredo Oliveira (presidente) ___________________________________________ 

 

2. Antônio Ronaldo Gomes Garcia(membro titular) _______________________________________ 

 


