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ATA DE REUNIÃO

Aos 27 dias do mês de julho do ano de 2022, às 08 horas e 30 minutos, via google meet, realizou-se a Reunião da comissão para tratar da consulta à comunidade
acadêmica para escolha da chefia e vice chefia do Departamento Acadêmico de Engenharia Ambiental e Sanitária da Fundação Universidade Federal de Rondônia, sob a
Presidência do servidor técnico Adão da Silva Oliveira e com o comparecimento dos demais membros da comissão, Eurípedes Fernandes Costa Júnior (discente); José
das Dores de Sá Rocha (docente). Registra-se as presenças dos professores Robson Alves de Oliveira e José Roberto Ribeiro Júnior, candidatos a chefia e vice chefia,
respec�vamente. Pauta (1). Apresentação do resultado da eleição. O presidente apresentou os resultados extraídos a par�r do relatório emi�do pelo sistema de
eleição (Sie) o qual foi registrado 31 votos válidos e 2 votos brancos para o cargo de chefia e 30 votos válidos, 2 brancos e 1 nulo para o cargo de vice chefia, conforme
descrito na tabela abaixo, estando assim, de acordo com o ar�go sete, parágrafo único do edital, que versa sobre o caso de candidatura única, onde os votos válidos
devem ser maior que a soma dos votos brancos e nulos.

 

Chefia Discentes (VA) Técnicos Administrativos (VT) Professores temporários,
visitantes e substitutos (VSV)

Docentes de Carreira
(VDC)

Aptos a votar 74 3 0 15

Robson Alves de Oliveira 22 2 0 7

Brancos 2 0 0 0

Nulos 0 0 0 0

Votos Válidos 22 2 0 7

Total de Votos Válidos 31    

 

 



 

Subchefia Discentes (VA) Técnicos Administrativos (VT) Professores temporários,
visitantes e substitutos (VSV)

Docentes de
Carreira (VDC)

Aptos a votar 74 3 0 15

José Roberto Ribeiro Junior 21 2 0 7

Brancos 2 0 0 0

Nulos 1 0 0 0

Votos Válidos 21 2 0 7

Total de Votos Válidos 30    

 

Os membros da comissão parabenizaram os candidatos e a reunião é encerrada as oito horas e quarenta e cinco minutos, nada mais a tratar, eu, Adão da Silva Oliveira,
presidente desta comissão, lavro a presente Ata, que segue assinada eletronicamente por mim e demais membros. 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSE DAS DORES DE SA ROCHA, Docente, em 27/07/2022, às 11:09, 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 ADAO DA SILVA OLIVEIRA, Presidente da Comissão, em 27/07/2022, às 12:13, 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 euripedes fernandes costa junior, Usuário Externo, em 27/07/2022, às 12:16, 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,
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