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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO

Aos 06 dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 17 horas, em sua Sede no Estrada do Caminho Velho 333, Bairro Jardim Nova Cidade, Guarulhos/SP, a
comissão eleitoral reuniu-se para fazer a apuração da eleição para a chefia do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo, sob a Presidência
do Prof Dr. RENATO RODRIGUES DA SILVA com o comparecimento da secretária execu�va VILMA GAMA DA SILVA CASTRO. O Presidente iniciou os trabalhos da
comissão eleitoral com a contagem dos votos. Foram contabilizadas 25 assinaturas de docentes e 25 votos na respec�va urna. Também foram contabilizadas 01
assinatura de discente e 01 assinatura de TAE com 04 votos na respec�va urna. Apesar da discrepância entre o número de assinaturas e o número de votos, a
comissão eleitoral decidiu não anular o pleito, uma vez que estava em disputa apenas uma chapa única e que o número de votos acima do número de
assinaturas é pequeno e não interferiria no resultado.
Considerando as questões acima, os números da votação foram os seguintes:
a) Docentes (total 25 votos):
Chapa única 25 votos
Nulo 00 voto
Brancos 00 voto
b) Discentes e TAES (total 04 votos):
Chapa única 04 votos
Brancos: 00 voto
Nulos: 00 voto
Com este resultado, fica eleita por unanimidade a chapa única formada pelo Profa. Dra. FABIANA SCHLEUMER (chefe de Departamento) e o Prof. Dr. GILBERTO
DA SILVA FRANCISCO (vice-chefe de Departamento) para o
mandato entre março de 2020 e março de 2023.
Em discussão e votação, a Ata foi aprovada sem restrições. Durante a Reunião, foram registradas as seguintes sugestões de automação nas futuras eleições.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, VILMA GAMA DA SILVA CASTRO, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por Vilma Gama da Silva Castro, Secretária Execu�va, em 06/12/2019, às 18:03, 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 Renato Rodrigues da Silva, Docente, em 06/12/2019, às 18:05, 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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