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RELATÓRIO Nº 1907 / 2021 - ICBS (12.28.01.22) 
 
Nº do Protocolo: 23083.049437/2021-15

Seropédica-RJ, 09 de julho de 2021.

Aos 09 dias do mês de julho de 2021, às 9h, a Comissão Eleitoral instituída pela Portaria nº
1243/2021 - ICBS, de 25 de março de 2021, constituída pela docente Nivea Dias dos Santos, o
servidor técnico-administrativo Franklin Rezende Rodrigues e o discente João Pedro Pontes da
Silva reuniu-se em sessão remota, através da plataforma RNP
(https://conferenciaweb.rnp.br/events/apuracao-segundo-turno-direcao-icbs) para
apuração dos votos do segundo turno da Consulta Pública para a Direção do ICBS (2021-
2025). Estavam também presentes os fiscais indicados pelas chapas concorrentes ao pleito, a
saber: a discente Laísa Pitassi Zanon (Chapa 01 - Transparência, Integração e Trabalho) e o
docente André Queiroz de Padua e a discente Laura Gabriele Conceição de Brito (Chapa 02 -
ICBiodiverSidade). A Presidente da Comissão deu boas-vindas a todos e iniciou os trabalhos.
Primeiramente, acessou o SigEleição para visualizar o total de votantes em cada categoria, em
seguida, baixou o Relatório disponível com os resultados da votação e procedeu à leitura do
documento. Foi, então, iniciado o processo de apuração de acordo com a fórmula: P =
((VDo/NDo) x 33,34) + ((VTA/NTA) x 33,33) + ((VDi/NDi) x 33,33), onde: P = Percentagem
total de votos na chapa; VDo = Número de votos dos docentes na chapa; VTA = Número de
votos dos técnico-administrativos na chapa; VDi = Número de votos dos discentes na chapa;
NDo = Número de docentes que participaram da votação; NTa = Número de técnico-
administrativos que participaram da votação; NDi = Número de discentes que participaram da
votação. Foram registrados 509 votos, sendo 503 votos válidos, cinco (5) votos nulos [três (3)
de docentes, um (1) de técnico-administrativo e um (1) de discente] e um (1) voto em branco
(discente). De um total de 100 docentes aptos a votar, 96 (96%) participaram da votação. De
um total de 49 servidores técnico-administrativos aptos a votar, 37 (75,5%) participaram da
votação. De um total de 654 discentes aptos a votar, 376 (57,5%) participaram da votação.
Após a apuração, a Chapa 01 - Transparência, Integração e Trabalho, composta pelos docentes
Douglas Siqueira de Almeida Chaves (DCFar) e Alba Cenélia Matos da Silva (DCFis) teve 49
votos de docentes, 19 de técnico-administrativos e 197 de discentes, totalizando a percentagem
51,6 % e a Chapa 02 - ICBiodiverSidade, composta pelas docentes Ana Claudia dos Santos
Brasil (DBA) e Maria Verônica Leite Pereira Moura (DBot) teve 44 votos de docentes, 17 de
técnico-administrativos e 177 de discentes, totalizando a percentagem 46,3%. Cabe ressaltar
que o percentual total não alcança 100%, por conta dos votos nulos e em branco. Considerando
apenas os votos válidos, os seguintes percentuais foram alcançados pelas chapas: Chapa 01 =
52,7%, Chapa 02 = 47,3%. A Presidente da Comissão parabenizou a Chapa 01 pelo resultado e
agradeceu às demais chapas por sua disponibilidade em participar do pleito. Agradeceu ainda
pela participação expressiva da comunidade acadêmica do Instituto, aos companheiros de
comissão eleitoral e aos fiscais presentes na reunião. Terminada a apuração, o presente
Relatório foi lavrado e segue assinado pelos presentes à reunião.
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