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IFPB 

CAMPUS CAMPINA GRANDE 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL PARA ELEIÇÃO DE 
MEMBRO DISCENTE PARA O COLEGIADO DO CURSO DE LIC. EM 

MATEMÁTICA DO IFPB-CG 
Nº 01/2020 

 

 

1. DIA, HORA E LOCAL: Dia 23 de outubro de 2020, das 14 h 30 min às 15 h 00 min, reunião virtual através 
do Google Meet. 

 
2. RESPONSÁVEL POR CONVOCAR A REUNIÃO: Prof. ORLANDO BATISTA DE ALMEIDA, através de chamada pelo 

google meet. 

 
3. RESPONSÁVEL POR PRESIDIR A REUNIÃO: Prof. ORLANDO BATISTA DE ALMEIDA. 

 
4. RESPONSÁVEL POR LAVRAR ESTA ATA: Prof. WEIDSON DO AMARAL LUNA. 

 
5. CONVOCADOS: 
  

Nº Nome Presente/Ausente 

1 Orlando Batista de Almeida. Presente 

2 Vinicíus Costa de Alencar. Ausente 

3 Weidson do Amaral Luna. Presente 

 
6. DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO: 

 

Nº Pontos da Pauta 
 

Desenvolvimento 
 

1. Homologação do Resultado Final 

A reunião foi iniciada com a presença de dois 

Professores, de um total de três convocados, conforme 

apresentado no item 5 desta ata. Na ocasião, foi feita uma 

constatação de que NÃO foi impetrado NENHUM recurso 

contra a homologação do resultado parcial da eleição. De 

acordo com as normas do edital do pleito citado, ficou 

RATIFICADO que a candidata eleita como membro 

titular do colegiado, do Curso de Lic. em Matemática do 

IFPB-CG, foi Julia Sione Justino e que a candidata 

Addryele Aleixo Pastl foi eleita como suplente de membro 

do colegiado do curso citado. Ao final, foi considerado 

concluído com êxito todo esse processo do pleito eleitoral, 

devendo o Presidente dessa comissão enviar para o 

Coordenador do Curso de Lic. em Matemática do       

IFPB-CG, na data hoje, esta ata para que seja 

providenciado, pelo coordenação do referido curso, a 

POSSE, no dia 03 de novembro de 2020, das discentes 

eleitas no referido pleito. E mais, ficou estabelecido que 

esta comissão será destituída às 23:59 do dia de hoje, uma 

vez que foram concluídas todas as etapas do processo 

eleitoral, conforme o cronograma do edital do referido 

pleito. 
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7. ENCAMINHAMENTOS DA REUNIÃO 
 

Ponto da 
Pauta 

 
Encaminhamentos 

 
Responsável 

1. 

1º) Será homologado e publicizado o resultado 

FINAL do pleito até às 21 horas do dia 23 de 

outubro de 2020; 

 

2º) Será encaminhado para o Coordenador do 

Curso de Lic. em Matemática do IFPB-CG, na 

data do 23 de outubro de 2020, o 

RESULTADO FINAL do processo eleitoral, 

assim como a ata da reunião realizada pela 

comissão do pleito citado no dia de hoje; 

 

3º) Ficou estabelecido que esta comissão será 

destituída às 23:59 do dia de hoje, uma vez 

que foram concluídas todas as etapas do 

processo eleitoral, conforme o cronograma do 

edital do referido pleito. 

Orlando Batista de Almeida 

 
 


