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Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois (22/08/2022),
a partir de 8h00m até 17h00m, horário local, por meio presencial, via Sistema
Integrado de Gestão e Eleição, Sigeleição/UFPB, realizou-se a votação da Chapa Única
“Direitos Humanos na Contemporaneidade: emancipação política e transformação
social” composta pela prof. dra. Suelídia Maria Calaça, do Departamento de
Metodologia da Educação, vinculado ao Centro de Educação da UFPB, para a função de
Coordenadora, 
e pelo prof. dr. Eduardo Henrique de Lima Guimarães, para a função de Vice-
coordenador, do Departamento de História, vinculado ao Centro de Ciências Humanas,
Letras e Artes da UFPB. Em vista da manutenção de legitimidade do processo eleitoral
para a escolha da nova coordenação do NCDH e do voto ao maior número possível de
membros pertencentes ao Núcleo, a Comissão Eleitoral convocou uma assembleia
virtual para o mesmo dia da votação, às quinze horas, através do Meet Google, cujo link
de videochamada foi o https://meet.google.com/kpf-krsr-bow, para que os membros
do Núcleo impossibilitados de votar pelo Sigeleição/UFPB pudessem votar
remotamente e que seus votos constassem da ata da votação e eleição no cômputo
geral. O procedimento de votação em ambas as modalidades seguiu, sem
intercorrências. Após a finalização das votações, a Comissão Eleitoral prosseguiu com a
contagem de votos que ficou como segue: no Sigeleição/UFP foram contabilizados oito
votos, dos quais seis de docentes e dois de técnicos administrativos, e nenhum voto
branco ou nulo; na Assembleia virtual todos os participantes votaram unanimemente,
contabilizando oito votos, dos quais seis foram dos docentes Ana Lúcia Aurino, Larissa
Cristine Gondim Porto, Lúcia de Fátima Guerra Ferreira, Maria de Fátima Rodrigues,
Rubens César Guimarães Salles e Waldir Porfírio da Silva; e dois dos discentes Agnes
Pauli Pontes de Aquino e Isabella Arruda Pimentel, e nenhum voto branco ou nulo. A
pedido do professor Hugo Belarmino de Morais registramos a justificativa de sua
ausência na assembleia em razão de compromisso acadêmico. O resultado final
estabeleceu a confirmação da Chapa Única para Coordenadora e Vice-Coordenador,
ficando ambos os representantes eleitos para coordenar o Núcleo de Cidadania e
Direitos Humanos durante o período do biênio 2022-2024. Concluído o processo
eleitoral, os membros da Comissão abaixo lavraram esta ata. João Pessoa, 23 de
agosto de 2022. 
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