
 

ATA DE APURAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO DE CAMPUS DO INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – CAMPUS BRUMADO 

 

  No dia dez de dezembro de dois mil e quinze, às 11 horas, reuniram-se na sala de 

coordenações de curso, os membros da Comissão Organizadora do processo eleitoral do 

Conselho de Campus deste Instituto, composta por Gilmar Vieira Freitas (representante dos 

Técnico-Administrativos em Educação - TAE); Myller Fernandes dos Santos Silva (representante 

do corpo docente) e; Maria Gláucia Correia Cunha (representante do corpo discente), para 

proceder à apuração dos votos e os eleitos ao Conselho de Campus, tendo em vista a 

eleição ocorrida no dia anterior, na Biblioteca do campus.  

A fiscalização do processo eleitoral foi desempenhada por voluntários e convidados de 

cada segmento com inscrição de candidatos, considerando que não houve fiscais inscritos na 

forma do edital. Para apuração dos votos de representantes dos TAEs, foi testemunha o servidor 

Adriano Pereira Damasceno; para a apuração dos representantes discentes, testemunharam os 

estudantes: Hiure Tainan Lessa Silva, Marcos Antônio Ribas Moreira e Angélica Barros Porto. 

Não houve fiscalização por parte do corpo docente, por razão de não haver candidatos inscritos. 

O processo de eleição e apuração ocorreu dentro das normalidades e sem ocorrências ou 

impugnações.  

Abaixo apresentamos os resultados apurados, por segmentos: 

 

Candidatos a representante dos técnico-administrativos em educação (7 votantes): 

1º lugar - Roberta Cruz Teixeira                              (4 Votos) 

2º lugar – Juliano Rocha Azevedo                           (3 votos) 

 

Candidatos a representante dos discentes (93 votantes): 

1º lugar - Thadeu Fernandes Santana                     (38 votos) 

2º lugar - Maicon Shinaider Santos Almeida            (31 votos) 

3º lugar – Rodrigo Ribeiro da Silva                          (24 votos) 

 

Candidatos a representante dos docentes: 

Sem candidatos inscritos. 

 

Desta forma, a Comissão Organizadora da eleição divulgou os resultados acima e 
encaminha para a Direção Geral proceder à homologação e os trâmites cabíveis. Sem mais nada 
a constar nesta, lavramos esta ata assinada pelos membros da Comissão. 

 
 

Myller Fernandes dos Santos Silva (SIAPE: 190.097-8)________________________  
 
 

Gilmar Vieira Freitas (SIAPE: 218.831-2)________________________  
 
 

Maria Gláucia Correira Cunha________________________ 
 
 

Brumado-BA, 15 de dezembro de 2015.  


