ATA DA REUNIÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA CONSULTA PARA O DECANATO
DO CFAC – EDITAL CFAC 02/2021

Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e hum, às dez horas, reuniu-se a
Comissão Organizadora da Consulta para Escolha de Decano/a e Vice-Decano/a do CFAC,
constituída pelos seguintes membros: Sérgio Barbosa de Cerqueda (presidente), representante
da Congregação do CFAC; Marcelo Simon Wasem, representante docente; Júlio Cézar
Chaves, representante técnico-administrativo; Erlane Rosa dos Santos, representante discente
e Wilson Bittencourt, representante do Conselho Estratégico Social, conforme Portaria CFAC
014/2021.
A
reunião
ocorreu
em
ambiente
remoto
no
endereço
https://meet.google.com/jme-erom-wfn. Ao iniciar a sessão, a Presidência saudou os
presentes e procedeu à explicação de como deve ser feito o processo de homologação da
consulta, realizada nos dias três e quatro de agosto de dois mil e vinte e hum na plataforma
SigEleição no endereço https://sig.ufsb.edu.br/sigeleicao/. Para isso, foi projetada a tela de
entrada no sistema e, a seguir, a presidência procedeu ao processo de entrar no sistema para
homologação e publicação dos resultados da consulta, acompanhada dos demais membros da
Comissão. Ao término desse processo, tem-se o seguinte resultado: total de votos
computados: 26 (vinte e seis); total de votos na Chapa Unidade na Diversidade: 25 (vinte e
cinco); total de votos em branco: 00 (zero); total de votos nulos: 01 (hum). Não havendo mais
nada a apurar, a Comissão homologou os resultados apontados pelo SigEleição e procedeu à
elaboração desta Ata, redigida pela Presidência, que será encaminhada à Congregação do
Centro de Formação em Artes e Comunicação da Universidade Federal do Sul da Bahia para
as devidas providências, caso não haja a apresentação de recursos dentro do prazo previsto no
Edital CFAC 02/2021 e respectiva atualização. A presente Ata é acompanhada do Relatório
de Votos gerado pelo SigEleição. Porto Seguro, cinco de agosto de dois mil e vinte e hum.
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