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ATA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO PROCESSO DE CONSULTA À COMUNIDADE
UNIVERSITÁRIA DO CÂMPUS DO PANTANAL (DIREÇÃO - MANDATO 2021-2025).

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às treze horas, por
videoconferência, sob a presidência de Fernando Thiago, reuniu-se a Comissão Eleitoral do
Processo de Consulta à Comunidade Universitária do Câmpus do Pantanal, referente a escolha
para o cargo de Diretor - Mandato 2021-2025, ins�tuída pela Resolução CAS/CPAN nº 481, de
8 de março de 2021. Es�veram presentes os membros, servidores docentes: Camilo Henrique
Silva e Fernando Thiago; servidores técnico-administra�vos: Denilson Almeida dos Santos
e Michael Elison Mendoza Ferreira; e o estudante João Marcos da Luz Capistrano, para a
apuração dos votos do Processo de Consulta à Comunidade Universitária do Campus do
Pantanal (Direção CPAN - mandato 2021- 2025), realizada no período entre as 8h e as 20h do
dia 6 de abril de 2021, pelo sistema de E-votação da UFMS. O resultado da votação foi
encaminhado a esta Comissão Eleitoral pela AGETIC no processo SEI nº 23449.000289/2021-
36, contendo as seguintes informações: total de eleitores que votaram: 290, sendo 88
docentes, 38 técnicos administra�vos e 164 discentes. Total de votos que o
candidato Aguinaldo Silva recebeu: 263, dos quais 78 de docentes, 36 de técnicos
administra�vos e 149 de discentes. Total de votos em branco: 16 (docentes: cinco; técnicos
administra�vos: um e discentes: dez). Total de votos nulos: onze (docentes: cinco; técnicos
administra�vos: um; discentes: cinco). De acordo com os art. 30 e art. 31 da Resolução
CAS/CPAN nº 481, de 8 de março de 2021, e com a legislação vigente, a Comissão computou
os percentuais de votos do candidato, seguindo os pesos de setenta por cento para os votos
dos docentes, quinze por cento para os votos dos técnicos administra�vos e quinze por cento
para os votos dos estudantes, e o resultado do Índice de Votos do Candidato foi de  55,46%
dos votos válidos para o candidato Aguinaldo Silva. Nada mais havendo, a Presidente
encerrou a reunião às treze horas e trinta minutos e, para constar, eu, Fernando Thiago, lavrei
a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os membros da
Comissão Eleitoral.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Thiago, Professor do
Magisterio Superior, em 07/04/2021, às 16:23, conforme horário oficial de
Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por João Marcos da Luz Capistrano,
Usuário Externo, em 07/04/2021, às 16:26, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Camilo Henrique Silva, Professor
do Magisterio Superior, em 07/04/2021, às 16:28, conforme horário oficial
de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Denilson Almeida dos Santos,
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Coordenador(a) Administra�vo(a), em 07/04/2021, às 16:44, conforme
horário oficial de Mato Grosso do Sul, 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�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2499001 e o código CRC 46D1D06F.
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