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ATA GERAL DE VOTAÇÃO

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas 
(17h00), na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da 
Universidade Federal de Santa Catarina, o presidente e os representantes discentes da 
Comissão Eleitoral determinaram o encerramento definitivo dos trabalhos de votação, 
os  quais  haviam sido  iniciados  às  08h00  do  mesmo dia.  A  Comissão  Eleitoral  foi  
composta pelos seguintes membros vinculados ao Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia  Química/UFSC:  Edevilson  Silva,  representante  do  corpo  técnico 
administrativo e presidente da comissão, representantes discentes do doutorado e do 
mestrado do PósENQ, respectivamente, José Octavio da Silva Sierra Fernandes e Julia 
de  Oliveira  Martins  Mülher.  O  processo  eleitoral  em  questão  ocorreu  para  a 
composição da representação discente junto ao Colegiado do PósENQ para o período 
05 de maio/2022 a  30 de abril  de 2023,  sendo composta  por  membros titulares  e 
suplentes, a saber:  doutorado: Yago Araujo Vieira (titular), Naionara Ariete Daronch 
(titular),  Clara Dourado Fernandes (suplente) Leandro Pellenz (suplente).  Mestrado: 
Victor Aguiar Pedot (titular), Davi Gustavo Lisboa Girardi (titular), José Estevão Andre 
Mendonça  (suplente),  Gina  Lorena  González  Hurtado  (suplente).  O  secretário  e 
presidente da comissão, Edevilson Silva, o representante discente do doutorado José 
Octávio da Silva Sierra Fernandez e a representante discente do mestrado Julia de 
Oliveira  Martins  Müller  determinaram  o  encerramento  da  folha  de  votantes  e  o 
respectivo  fechamento  da  urna,  com  a  aposição  das  cédulas  de  papel.  Feita  a 
contagem das assinaturas na folha de votantes, verificou-se que durante o período total 
de  funcionamento  desta  Mesa  Coletora,  compareceram  e  votaram  31 discentes 
regularmente matriculados, 09 (mestrandos) e 22 (doutorandos). Em seguida, foi feita a 
contagem dos votos. Não houve votos em separado. Pelo fato de haver apenas uma 
chapa concorrendo à representação discente, os votantes deveriam expressar se eram 
favoráveis em ser representados pelos integrantes da chapa em questão,  os quais 
estavam descritos na cédula de votação. Não foram registrados protestos ou dúvidas 
durante o funcionamento desta Mesa Coletora. Após a contagem, verificou-se que 31 
votos foram favoráveis à representação discente proposta, portanto, 100% dos votos 
para  a  chapa  em questão  e  que  foi  declarada  vencedora.  Cumprindo-se  assim  o 
regulamento  eleitoral,  foi  lavrada  esta  ATA,  que  depois  de  lida  e  submetida  à 
aprovação é assinada pelos membros da comissão eleitoral.
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________________________________         __________________________
José Octavio da Silva Sierra Fernandez          Julia de Oliveira Martins Mülher
    Representante discente – doutorado          Representante discente – mestrado

______________
Edevilson Silva

Secretário Pós-ENQ

Florianópolis, 02 de maio de 2022
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