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ATA DO RESULTADO DA ELEIÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO DISCENTE DO 

COLEGIADO PPG-AU/UFBA 

 

Às nove horas do dia vinte e nove de agosto de dois mil e vinte, na reunião virtual através da 

ferramenta do Google Meet, reuniram-se a Comissão Especial de Consulta para apuração das 

Eleições de Representantes Discentes no Colegiado do PPG-AU/UFBA, a Presidente Mariana 

Nogueira Peregrino de Albuquerque, o Vice Presidente Atailon da Silva Matos Silva, a Secretária 

Viviane Oliveira de Jesus, a Secretaria Acadêmica do PPG-AU Maria de Lourdes Henriques da 

Silva, o membro da representação discente referente ao Biênio 2018-2020 Larissa Scarano Pereira 

Matos da Silva, e os membros representantes da Chapa Abre Caminho, Cibele Moreira Nobre 

Bonfim (doutoranda) e Fellipe Decrescenzo Andrade Amaral (mestrando). A reunião contou com a 

participação, como ouvintes, de outros discentes do PPG-AU que receberam o convite por meio de 

link disponibilizado por e-mail para toda comunidade acadêmica, totalizando 08 pessoas na sala da 

reunião. A presidente iniciou a sessão explicando os critérios da eleição e como será a apuração. 

Destacou a importância da representação estudantil no colegiado do programa e a resposta dos 

alunos com a formação da chapa, respeitando a interdisciplinaridade das linhas de pesquisa e 

áreas de concentração, assim como a heterogeneidade. Aproveitou a oportunidade para 

cumprimentar os representantes do Biênio 2018-2020, pelo trabalho realizado e dedicação em prol 

do interesse coletivo desta academia. Dando andamento a reunião, a Presidente leu a composição 

da Chapa intitulada Abre Caminho e o Vice presidente compartilhou a tela da ferramenta Google 

Formulário para a contabilização dos votos. O resultado foi lido para todos: 86 votos (98,9%) 

favoráveis à Chapa Abre Caminho, 00 votos (0,00%) brancos e 01 voto (1,1%) nulo. Foram 

contabilizados 87 votos referentes à participação dos estudantes. O membro Fellipe Decrescenzo 

questionou a quantidade de membros dos docentes para o colegiado, Larissa Scarano perguntou 

à Maria Henriques sobre este assunto que teria sido discutido na reunião do Colegiado do PPG-

AU, ocorrida dia 28 de agosto de 2020. Maria Henriques informou que será divulgado o número 

final dos docentes para o colegiado e reafirmou que são 25% de representação discente. Cibele 

Moreira sugeriu que levássemos em conta para esta definição o que foi divulgado pelo Coordenador 

Nivaldo Andrade por e-mail. Maria Henriques sugere que aguardemos a informação oficial da 

coordenação. Fellipe Decrescenzo argumenta sobre a proporção informada de 3 doutorandos para 

2 mestrandos e Larissa Scarano ratifica essa informação e sugere que a posse seja de 2 

doutorandos e 2 mestrandos se confirmada a proporção docente a ser divulgada. Cibele Moreira 

pergunta sobre a data para a publicação oficial da Ata da reunião supracitada e Maria Henriques 

ficou de repassar essa informação à Comissão Eleitoral. Após a leitura do resultado final a 

Presidente parabenizou a Chapa vencedora e leu o cronograma das atividades subsequentes 

conforme divulgado no Edital 01/2020. Larissa Scarano agradece à Comissão Eleitoral pelo 

trabalho realizado e aos membros da chapa presente, destacando a importância dessa 

representação nas reuniões do colegiado e o contato com os discentes do programa. Larissa 

Scarano coloca-se à disposição para compartilhar os aprendizados e dicas com a Chapa 

vencedora. Fellipe Decrescenzo parabeniza a comissão eleitoral. A Secretária Acadêmica 

agradeceu e colocou-se à disposição para colaborar com o andamento das demandas dos 

discentes e da nova Chapa. Destacou a tranquilidade e profissionalismo na transição da 

representação e o trabalho realizado por todos os integrantes. A Comissão Eleitoral fez os 

agradecimentos finais. Não havendo mais nada a tratar, a Presidente deu por encerrada a sessão.  
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Para constar, eu, Viviane Oliveira de Jesus, lavrei a presente Ata que será assinada por mim, e 

demais representantes convocados para essa sessão.   

Gráfico do resultado final das eleições.  
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