
Universidade Federal de Santa Catarina

Centro Socioeconômico

Programa de Pós-Graduação em Administração Universitária

ATA DE APURAÇÃO DOS RESULTADOS DA ELEIÇÃO PARA 
REPRESENTAÇÃO  DISCENTE  NO  COLEGIADO  PLENO  DO 
PPGAU – 08/05/2020 – EDITAL 001/2020/PPGAU.

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às 10 horas e 54  minutos os eleitores,  
bem  como  a  Secretaria  do  Programa  recebeu  o  e-mail  do  sistema  eleicao@contato.ufsc.br 
contendo o resultado das eleições. Dos 87 (oitenta e sete) discentes matriculados e aptos a votar, 
56 (cinquenta e seis) votaram, dos quais foram contabilizados: 54 votos para a chapa Rodrigo 
Garcia (titular) e Leonardo Borges da Silva Martins (suplente);  53  votos para a chapa Dauana 
Berndt Inácio (titular) e Danielle Santiago Nepomuceno de Souza (suplente);  52  votos para a 
chapa Ariana Casagrande (titular) e Márcia Luciane Gindri Reghelin (suplente); 52 votos para a 
chapa Gabriela de Souza Ferreira (titular) e Viviane Regina da Silva (Suplente); 5 votos para 
“Em branco 1”; 4 votos para “Em branco 2”; 3 votos para “Em branco 3”; 1 voto para “Em 
branco 1”. Da base de eleitores  que consta no e-mail  de apuração anexo, um e-mail  é o da 
Coordenadoria de Certificação Digital (administradora do sistema e-democracia na UFSC), para 
efeitos de controle do processo eleitoral. Este “eleitor de controle” não tem direito a voto, sendo 
assim, foi anexado aos autos o e-mail de apuração dos resultados, com a lista de pseudônimos 
votantes,  comprovando que o pseudônimo pertencente ao e-mail de controle não votou nesta 
eleição.  Nada mais havendo a tratar,  foi  lavrada a presente ata que, achada conforme, segue 
assinada pelos candidatos e pelo chefe do serviço de expediente do Programa de Pós-Graduação 
em Administração Universitária e pelo representante da Coordenadoria de Certificação Digital.
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