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No dia primeiro do mês de março de dois n[il e dezoito, às dezassete horas e vinte c seis ]ninutos, nas
instalações da PROGRAD, localizada no segundo andar do prédio de Reitoria, foi realizada a última
reunião da Junta Eleitoral, integrada pela professora Patrícia Haas (presidente) e o professor Leonardo
Francisco Schwinden (vice-presidente), designados pela Portaria n' 834/PROGRAD/2017. A pauta
única estabelece a publicação do resultado final da eleição ocorrida no mesmo dia. As treze seções
apresentaram os resultados mediante ata, os quais foram tabulados em planilha específica e definiram
os seguintes resultados: a) para escolha dos novos membros do Magistério Superior, primeiro
colocado o professor Ubirajara Franco Moreno com 251 votos, em segundo lugar, a professora Joeci
de Oliveira com 244, em terceiro lugar o professor Fernando Augusto da Silva Cruz cona 226
votos, ein quarto lugar a professora Maíra Meio de Souza com 225 votos, em quinto lugar a
professora Ju[iana Eyng com 224 votos. Regístrou-se ]2 votos brancos/nu]os; b) para esco]ha dos
novos inetnbros do Magistério Educação Básica, Técnica e Tecnológica, primeiro colocado o
professor Manoel Pereíra Rego Teixeira dos Santos com 42 votos e em segundo lugar o professor
Alfredo Müllen da Paz, com 41 votos, considerados membros titulares. Registrou-se ainda 2 votos
em brancos/nulos. Informações detalhadas poderão ser visualizadas no documento anexo. Após todos
os registros feitos, a Junta declarou o encerramento dc suas atividades e encaminhou o processo
administrativo relativo às eleições aos cuidados do Senhor Pró-Reitor da PROGRAD, para divulgação
dos resultados.

Florianópolis, 01 de março de 2015
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