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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - CACOAL

ATA DE REUNIÃO

RESULTADO DA CONSULTA À COMUNIDADE PARA INDICAÇÃO DE CHEFIA DO DEPARTAMENTO
ACADÊMICO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

Aos 13 dias do mês de março do ano de 2023, às 20h39min (vinte horas e trinta e nove minutos),
reuniu-se pelo Google meet a Comissão de eleição para escolha de Chefe do DEPRO - Departamento
Acadêmico de Engenharia de Produção, composta pelos docentes: Professor Dr. Denny William de
Oliveira Mesquita (Presidente); Ta�ane Aparecida de Lazari (Membro), Téc. Anderson Roberto Gomes
Cardoso (Membro) e o discente Vitor Eduardo Cardoso (Membro), conforme EDITAL Nº 001/2023
(1223194), Processo nº 23118.013666/2022-20. OBJETO: Consulta à comunidade acadêmica para
eleição da Chefia do Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção (DEPRO), Campus Professor
Francisco Gonçalves Quiles, em Cacoal. A referida consulta à comunidade acadêmica ocorreu mediante
"SiE" - Sistema de Eleição da UNIR, na qual candidatou-se como chapa única para a função de Chefe de
Departamento o prof. Dr. Ailton Marcolino Liberato. Assim, o processo de consulta ocorreu conforme
cronograma, e depois da votação, mediante relatório emi�do pelo Sistema de Eleição (SiE),
constatamos que houve 7 votos de docentes efe�vos, sendo 6 votos no candidato e 1 voto em branco;
houve 1 voto de docente subs�tuto no candidato; houveram 2 votos de servidores técnicos, ambos no
candidato; e ainda houveram 32 votos discentes, sendo 2 votos em branco e 30 votos no candidato. A
totalização dos votos seguiu o cálculo da fórmula que consta no edital (1223194) , ar�go 18, § 1º. Sendo
assim, o candidato, prof. Dr. Ailton Marcolino Liberato, alcançou a seguinte pontuação: VC = 39,07 + 5,10
+ 15,46 = 59,63. A reunião encerrou às 21h30min (vinte e uma horas e trinta minutos) e nada havendo
mais a tratar, eu, Dr. Denny William de Oliveira Mesquita (Presidente da comissão), lavrei a presente ata
que será assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de eleição.

 

Documento assinado eletronicamente por DENNY WILLIAM DE OLIVEIRA MESQUITA, Presidente da
Comissão, em 13/03/2023, às 22:35, 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 ANDERSON ROBERTO GOMES CARDOSO, Técnico em
Assuntos Educacionais, em 13/03/2023, às 22:35, 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 Vitor Eduardo Cardoso, Usuário Externo, em
13/03/2023, às 22:58, 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 TATIANE APARECIDA DE LAZARI, Docente, em
14/03/2023, às 00:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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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 1282042
e o código CRC 8DE36DCC.
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