
 
 

ATA DO RESULTADO DO PROCESSO DE PESQUISA ELEITORAL PARA OS 

CARGOS DE DIRETOR(A) E VICE-DIRETOR(A) DO NÚCLEO DE ESTUDOS DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS EM DIREITOS HUMANOS SUELY SOUZA DE 

ALMEIDA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

 

Aos dez (10) dias do mês de fevereiro (02) de dois mil e vinte e um (2021), às 08 (oito) 

horas, virtualmente pela plataforma Zoom, iniciou-se a apuração do resultado da pesquisa 

eleitoral para escolha de diretor(a) e vice-diretor(a) do NEPP-DH. A mesa apuradora foi 

composta pelos membros(as) da comissão, Pedro Cláudio Cunca Brando Bocayuva Cunha 

(presidente), Lívia Gimenes Dias da Fonseca e Lucinda José de Oliveira. A apuração 

contou com o suporte e presença do técnico-administrativo Gustavo Henrique Damasceno 

dos Santos e da técnica-administrativa Letícia Fraga Sias. Verificaram-se o número de 

votantes e resultados pela plataforma do sistema eletrônico de votação fornecido pela UFRJ 

(https://votacao.ufrj.br/) para a realização da pesquisa eleitoral. Votaram dezessete (17) 

docentes, sendo que desse universo, dezessete (17) votaram na Chapa 1 (única). Dentre 

trinta e um (31) técnicos(as)-administrativos, foram apurados dezoito (18) votos na  Chapa 

1 (única), um (01) voto em branco e quatro (04) votos nulos. Em relação aos discentes, do 

universo de sessenta e nove (69) pessoas, trinta e três (33) participaram da pesquisa, sendo 

que os trinta e três (33) votos foram na Chapa 1 (única). Frente a este resultado da 

apuração, chegou-se ao resultado final de sessenta e oito por cento vírgula sessenta e seis 

(68,66%) de votos válidos para a Chapa 1 (única) – “Avançar na Adversidade”, composta 

pelas candidatas à diretora Maria Celeste Simões Marques, SIAPE 18682-04, e à vice-

diretora Fernanda Barros dos Santos, SIAPE 1194161. Nada mais havendo a tratar, a 

Comissão data e assina. 

 

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

_______________________________ 

Pedro Cláudio Cunca Brando Bocayuva Cunha  

(presidente da Comissão) 

 

 

 

________________________________ 

Lívia Gimenes Dias da Fonseca 

 

 

___________________________ 

Lucinda José de Oliveira 


