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Edital de apuração
Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e vinte, a COMISSÃO
ELEITORAL, designada pelo Conselho da Unidade, conforme a portaria nº
21/2020, reuniu-se, através de videoconferência, devido às orientações
referentes ao combate do avanço da COVID-19 (coronavírus) definidas pela
portaria nº 2291/2020, e torna público o resultado da votação eletrônica
realizada no dia 17 de setembro de 2020, que elegeu a Diretora e Diretora
Substituta e Integrantes do Conselho Técnico-Acadêmico no CENTRO
INTERDISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO SOCIAL E SOCIOEDUCAÇÃO - CIESS
(GESTÃO 2020-2022), conforme as inscrições homologadas no período de 11
a 13 de setembro de 2020:
Votaram para os cargos de Diretoria e Diretoria Substituta 19 eleitores do
universo de 25 integrantes do CIESS, contabilizando 19 votos para chapa 1
(única) composta por Magda Martins de Oliveira (Diretora) e Karine dos Santos
(Diretora Substituta), nenhum voto em branco ou voto nulo. Votaram para o
cargo de Representante Docente do Conselho Técnico-Acadêmico 4 eleitores
do universo de 4 docentes, contabilizando 3 votos para Aline Lemos da Cunha
della Libera e 1 voto para Maurício Perondi, nenhum voto em branco ou nulo.
Votaram para o cargo de Representante Técnico do Conselho TécnicoAcadêmico 2 eleitores do universo de 2 técnicos, contabilizando 2 votos para
Giancarla Miranda Brunetto, nenhum voto em branco ou nulo.
Assim sendo, e, de acordo com o disposto no Art. 13 do Edital de Convocação,
são eleitos para a Direção, Direção Substituta, Representantes Docente e
Técnico do CTA, respectivamente, Magda Martins de Oliveira, Karine dos
Santos, Aline Lemos da Cunha della Libera e Giancarla Miranda Brunetto com
mandato a contar da data de aprovação do processo de consulta pelo
Conselho da Unidade – Confaced até o dia 30 de outubro de 2022.
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