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Vimos através desta, apresentar o Relatório Conclusivo das atividades realizadas 

durante o pleito do dia dezenove de abril de dois mil e vinte um para eleger chefe e vice-chefe 

do departamento de ciências sociais aplicadas (DCSA-CCAE). 

A referida consulta eleitoral foi instituída em razão do fim do mandato da atual 

chefia do DCSA-CCAE (período de 09/08/2019 a 08/08/2021) e durante todo o processo 

eleitoral não foram decretadas intercorrências. 

O processo de votação foi realizado no horário das 08:00 hs às 18:00 h, do dia 

19/04/2021, sendo realizado pelo sistema eletrônico SIGELEIÇÃO, a partir do acesso ao 

endereço eletrônico https://sigeleicao.ufpb.br/sigeleicao, em que os votantes tiveram acesso 

chapa e realizaram sua escolha. Ao final da votação, o próprio SIGELEIÇÃO gerou o resultado 

da consulta eleitoral. 

A realização do pleito esteve sob a organização de uma comissão constituída pelos 

seguintes membros: Professora Eddla Karina Gomes Pereira (presidente da comissão), 

Professora Josicarla Soares Santiago e a Professora Rosiele Fernandes Pinto. 

A Consulta Eleitoral foi composta pela inscrição de apenas uma chapa formada 

pelos professores José Jassuipe da Silva Morais (chefe) e Edilane do Amaral Heleno (vice- 

chefe), devidamente apresentada dentro do período de inscrição determinado pela comissão, 

em 30/03/2021. A chapa inscrita foi homologada no dia 31/03/2021 e na sequência, no dia 

05/04/2021 foi determinada apta a concorrer, não havendo pedido de impugnações para a 



mesma. 

A lista de votantes era constituída por 39 votantes, sendo 37 docentes e 2 técnicos. 

A comissão apurou que desse total votaram 32 votantes (82,05%). 

Do total de 32 votantes, todos foram favoráveis à chapa única. A comissão eleitoral 

referendou os resultados da apuração e foi constatada a validação da eleição, considerando que 

o Estatudo da UFPB (Resolução 07/2002), em seu artigo 56, determina que “O Departamento 

somente se reunirá com mais da metade de seus membros e decidirá por maioria de votos”. 

Dessa forma, na eleição em referência se teve mais de 50% do departamento participando da 

eleição (82,05%). Por conseguinte, considera-se eleita a chapa única composta pelos 

professores José Jassuipe da Silva Morais (chefe) e Edilane do Amaral Heleno (vice- chefe). 

Diante do exposto, a comissão encaminha este Relatório Conclusivo ao colegiado 

departamental, para que seja efetuada a homologação do referido resultado. 

 

 

Mamanguape, 20 de abril de 2021. 
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