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No dia 28 de abril de 2015 o CICB aprovou o regulamento da eleição para 

coordenador adjunto do curso de Educação no Campo: Ênfase em Ciências da Natureza 

e Ciências Agrárias Licenciatura.  

Com base no regulamento aprovado a comissão eleitoral do ICB procedeu os 

trâmites para eleição abrindo o prazo para inscrições de candidatos do dia 4 a 08 de maio 

de 2015 e divulgou a homologação do único candidato inscrito no dia 11 de maio de 2015 

(Profª Drª. Jaqueline Durigon).  

Após vencido o prazo para impugnação dos candidatos inscritos, a comissão 

eleitoral divulgou, no dia 12 de maio de 2015 a lista de aptos a votar dos segmentos 

discente e docente. No dia 13 de maio de 2015 foi questionada a autorização para votar 

do servidor TALES LUIZ POPIOLEK (408745) que, apesar de ter seu nome cadastrado na 

disciplina de Cálculo Numérico Computacional (01283) que, conforme o sistema da FURG 

estaria sendo ofertada no 1º Sem de 2014 ao curso de Educação no Campo: Ênfase em 

Ciências da Natureza e Ciências Agrárias Licenciatura a mesma não faz parte do QSL. 

Sendo assim, foi divulgada no dia 13 de maio de 2015 uma lista retificada dos aptos a 

votar dos segmentos discente e docente com a devida correção, isto é, retirada do nome 

do prof. Tales Luiz Popiolek. 

Nos dias 14 e 15 de maio ocorreu a votação através do sítio www.consultas.furg.br. 

Finalizada a votação, os relatórios de votação foram enviados pelo NTI - Núcleo de 

Tecnologia da Informação no dia 18 de maio de 2015. O total de votantes foi 39 (trinta e 

nove), sendo 28 do segmento discente e 11 do segmento docente. Dentre os votos 

apurados todos foram considerados válidos. O número total de eleitores aptos do 

segmento docente foram 12 (doze). O número de eleitores aptos do segmento discente 

foram 61 (sessenta e um). O resumo destes dados é mostrado no mapa de votação em 

anexo. 

 Considerando os pesos atribuídos para cada segmento (50% discente e 50% 

docente), procedeu-se o cômputo do percentual de votos obtidos no único candidato 

segundo a fórmula abaixo: 

   
 

O percentual de votos da chapa única foi de 68,78%. Deste modo, encerrada a 

apuração, esta Comissão Eleitoral informa que a candidata a coordenadora adjunta Profª. 

Jaqueline Durigon, foi eleita para exercer o cargo no Curso de Educação no Campo: 

Ênfase em Ciências da Natureza e Ciências Agrárias Licenciatura - 2015-2016. 

VCI = (PD x VVDI/VDE + PE X VVEI/VEE) X 100 

Onde: 

VCI = Percentual de votos no candidato “i”; 

VVDI = votos validos do segmento docente para o candidato “i”; 

VDE = total de eleitores, aptos a votar do segmento docente; 

VVEI = votos válidos do segmento discente no candidato “i”; 

VEE = total de eleitores, aptos a votar do segmento discente; 

PD = PE = peso de participação de cada segmento (1/2); 

I -  número de candidato de “i” a “n”. 

 

http://www.consultas.furg.br/


Sem nada mais a tratar, todos os documentos relativos a esta eleição foram 

encaminhados a Secretaria Geral do Instituto de Ciências Biológicas. 

 

 

Adm. Cristiane Souto Santos  

Profª. Isabel Soares Chaves 

Acad. Gisele Weber 

 

  Rio Grande, 18 de maio de 2015. 

Mapa de votação 

 

 Segmento docente Segmento discente 

Número de eleitores 
aptos a votar 

12 61 

Votos válidos 11 28 

Votos em branco 0 0 

 
Percentual de votos na candidata = 68,78% 


