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Aos 23  dias do mês de março do ano de 2022, às 20 horas e 15 minutos,  em ambiente virtual, reuniu-se a Comissão Eleitoral
designada pela Portaria Nº 6/2022–JA, sob a presidência do professor Alexandre Prusch Züge e com o comparecimento do
professor  André Luiz Gazoli de Oliveira, o servidor técnico administrativo  Marcus Vinícius Bertoncello e o representante
discente Marcos Matheus Domingues da Costa. A comissão eleitoral procedeu com a apuração dos votos da eleição, que foram
depositados no sistema virtual Helios E-Voting ao longo do dia 23 de março de 2022, no período das 8h às 20h. Estavam aptos a
votar 69 discentes e 12 servidores para o curso de Engenharia Agrícola, 125 discentes e 11 servidores para o curso de Engenharia de
Produção, e 34 discentes e 19 servidores para o curso de Licenciatura em Ciências Exatas. Participaram do pleito  as seguintes
chapas homologadas, para os cargos de coordenador e vice-coordenador(a): chapa 1 para Engenharia Agrícola, composta
por Marcelo José da Silva e Carlos Henrique Wachholz de Souza; chapa 1 para Engenharia de Produção, composta por Giancarlo
Alfonso Lovón Canchumani e  William Rodrigues dos Santos; e chapa 1 para Licenciatura em Ciências Exatas, composta
por Marcelo Valério e Ana Claudia Nogueira Mulati. Não houve nenhuma chapa inscrita para a Licenciatura em Computação, de
modo que não houve votação para o referido curso. O servidor  Marcus Vinícius Bertoncello realizou a abertura e leitura dos
relatórios de votação do sistema Helios E-Voting, enquanto o professor Alexandre Prusch Züge preencheu uma planilha para cada
curso, com vistas a apurar e computar as devidas votações. Para o curso de Engenharia Agrícola, foram registradas as seguintes
informações: 8 votos de discentes – chapa 1, 10 votos de servidores – chapa 1, 0 votos em branco, 1 voto nulo; votação na chapa 1:
96,30%. Assim, os professores  Marcelo José da Silva e Carlos Henrique Wachholz de Souza foram considerados eleitos para a
coordenação do curso de Engenharia Agrícola.  Para o curso de Engenharia de Produção, foram  registradas as seguintes
informações: 19 votos de discentes – chapa 1, 8 votos de servidores – chapa 1, 0 votos em branco, 0 votos nulos; votação na chapa
1: 100,00%. Assim, os professores  Giancarlo Alfonso Lovón Canchumani e  William Rodrigues dos Santos foram considerados
eleitos para a coordenação do curso de Engenharia de Produção. Para o curso de Licenciatura em Ciências Exatas, foram registradas
as seguintes informações: 16 votos de discentes – chapa 1, 15 votos de servidores – chapa 1, 2 votos em branco, 1 voto nulo;
votação na chapa 1: 92,13%. Assim, os professores Marcelo Valério e Ana Claudia Nogueira Mulati foram considerados eleitos para
a coordenação do curso de Licenciatura em Ciências Exatas. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a
apuração às 20 horas e 25 minutos, e em seguida lavrou a presente Ata, que vai por todos assinada eletronicamente.
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