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COLEGIADO ESPECIAL 
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Sessão extraordinária realizada em 08/10/2012 

 
Aos 08 dias do mês de outubro de 2012, às 17h, na sala 6101 do Pavilhão 06, Campus 
Carreiros, sob a presidência do Diretor, Prof. Dr. Carlos André Birnfeld, e secretariado 
pelo servidor Antonio Marcos Jardim Centeno, secretario geral da unidade, reuniu-se em 
sessão extraordinária o Colegiado Especial constituído para homologar o processo 
eleitoral para escolha das representações que integram o Conselho da FADIR, presentes 
os membros que constam nos registros próprios, justificadas as ausências das 
Professoras Leila Mara Costa Valle e Maria de Fátima Gautério. Foram tratados os 
seguintes assuntos: 1) APURAÇÃO DOS VOTOS DO PROCESSO ELEITORAL PARA 
ESCOLHA DAS REPRESENTAÇÕES QUE INTEGRAM O CONSELHO DA FADIR: 
Aberta a sessão, o Professor Carlos André, sob a vista de todos, abriu a urna destinada a 
votação para representação titular dos técnicos - administrativos, sendo computado 1 voto 
para a chapa única, constituída pelos servidores Antonio Marcos Jardim Centeno e Karen 
Ribeiro Guimarães. Logo após, o Prof. Carlos André , sob a vista de todos, abriu a urna 
destinada a votação das representações titular e suplente docente, sendo computados 12 
votos para chapa única - representação titular -, constituída pelos Professores: Elisa 
Celmer, Francisco Quintanilha, Jaime John, José Carlos Barbosa, Leila Mara Costa Valle, 
Maria Claudia Costa Brauner, Maria de Fátima Gautério, Mario Fernando Ribeiro, Péricles 
Gonçalves, Rafael Ferreira, Vanessa Caporlingua e Valdenir Aragão e 1 voto em branco. 
Em seguida foram apurados os votos da representação suplente, sendo computados 7 
votos para a única candidata inscrita, Profa. Regina Cecere Vianna, 3 votos em branco e 
1 voto nulo. Logo após, o Professor Carlos André, sob a vista de todos, abriu a urna 
destinada a votação para representação titular e suplente discente, sendo que, em virtude 
do grande número de votos, solicitou o auxílio de alguns dos membros do colegiado 
especial para a apuração do pleito. Após apuração minuciosa dos votos, foram 
contabilizados, para representação titular discente, 111 votos para a chapa composta 
pelos acadêmicos (Maurício Conferai, Everson dos Santos e Luciano Araújo) e 23 votos 
para a chapa composta pelos acadêmicos (Marcio Perez de Oliveira, Mariana 
Lindenmeyer e Eduardo Machado). Apurados os votos para representação suplente 
discente, foram contabilizados 111 votos para única candidata inscrita, acadêmica Camila 
Ribeiro da Silva Jorge e 8 votos em branco. Apurados os votos de todas as 
representações que integram o Conselho da FADIR, o Professor Carlos André informou 
que em breve, nos termos de futura deliberação do Conselho da FADIR, deverão ser 
reabertas as inscrições para representação suplente docente, para representação 
suplente discente e para representação dos técnicos – administrativos, visto que, não 
houve o preenchimento da integralidade das vagas disponíveis. 2) HOMOLOGAÇÃO DO 
PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DAS REPRESENTAÇÕES QUE 
INTEGRAM O CONSELHO DA FADIR: Logo após a apuração dos votos, o Professor 
Carlos André pôs em votação, a homologação do processo eleitoral para escolha das 
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representações que integram o Conselho da FADIR, sendo homologado por unanimidade. 
Encerramento: Cumprida a pauta extraordinária, foi encerrada a reunião, da qual eu, 
Secretário, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será devidamente firmada.  

 

_________________                                     _______________________ 

Secretário                                                                       Diretor 


