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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO DE CAMPUS DE CACOAL

ATA DE REUNIÃO

Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 8 horas, de forma remota, realizou-se a oitava reunião do processo eleitoral para escolha de
membros do CONSEC do campus de Cacoal, conduzido pela comissão designada pela Ordem de Serviço nº 18/2022/CCAC/UNIR, de 01 de novembro de
2022, re�ficada através da Ordem de Serviço nº 20/2022/CCAC/UNIR, de 18 de novembro de 2022, sob a Presidência do Professor Valdinei Leones de
Souza e a par�cipação da servidora Juceli Regina Aragão (membro). Registra-se a ausência da servidora Patrícia Conceição Amaral Pereira (membro) por
estar em período de férias. O Presidente e a servidora Juceli Regina Aragão iniciaram os trabalhos para análise e deliberação sobre os possíveis
recursos contra resultado da eleição. No entanto, em consulta ao e-mail eleicaoconsec.cacoal@unir.br, procedida pelo presidente, não foram iden�ficados
nenhuma interposição de recurso. Portanto, tendo em vista a inexistência da propositura de recursos contra o resultado da eleição, tem-se como eleitos os
seguintes candidatos a representantes no Conselho do Campus Francisco Gonçalves Quiles da UNIR em Cacoal, para o Biênio 2023 – 2024: Prof. Douglas
Aparecido Bueno para a vaga de representante docente (�tular) e Roberto de Paula para vaga de representante docente (suplente); e Eduardo Taveiros dos
Santos Júnior para vaga de representante técnico administra�vo. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião as
8h10min, da qual, para constar, eu, Juceli Regina Aragão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por JUCELI REGINA ARAGAO, Membro da Comissão, em 13/12/2022, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por VALDINEI LEONES DE SOUZA, Presidente da Comissão, em 13/12/2022, às 09:37, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1189353 e o código CRC 448BCC64.
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