
ATA DO PROCESSO DE ESCOLHA DO COORDENADOR DE CURSO DOS
CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO EM QUÍMICA PARA A

COMPLEMENTAÇÃO DO MANDATO 2019-2022
Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um,

a Comissão Eleitoral, instituída pela Portaria de Pessoal Nº 1-
GAB/INQUI/UFMS, de 24 de maio de 2021, do Instituto de Química, iniciou
os trabalhos referentes ao processo de escolha do Coordenador de Curso
dos Cursos de Mestrado e Doutorado em Química para a complementação
do mandato 2019-2022. Às oito horas a votação foi iniciada por meio do
sistema eletrônico on-line e-Votação UFMS. Durante o período de
votação não foram registradas ocorrências. A eleição foi encerrada às
dezesseis horas, sendo o boletim de apuração enviado ao SEI/INQUI às sete
horas e cinquenta e dois minutos do dia dez de junho de dois mil e vinte e
um, por meio do processo 23104.014761/2021-19. Dentre os vinte e oito
docentes aptos a votar, participaram vinte e seis votantes, sendo que a
votação resultou em dezesseis votos para o professor Leandro Moreira de
Campos Pinto, dez votos para o professor Jorge Luiz Raposo Junior, zero
voto branco e zero voto nulo. Em conformidade com a Resolução Nº 124-
CAS/INQUI/UFMS, de 26 de maio de 2021, do Instituto de Química, o
candidato mais votado que será o Coordenador de Curso dos Cursos de
Mestrado e Doutorado em Química para a complementação do mandato
2019-2022 será o docente Leandro Moreira de Campos Pinto. Nada mais
havendo a tratar, eu, Ianny Marques Neves, lavrei a presente ata às oito
horas e quinze minutos do dia dez de junho de dois mil e vinte e um, que
segue assinada pelo Presidente e demais membros da Comissão Eleitoral.

 
Lincoln Carlos Silva de Oliveira (Presidente)
Giuseppe Abíola Câmara da Silva (Membro)
Ianny Marques Neves (Membro)

Documento assinado eletronicamente por Lincoln Carlos
Silva de Oliveira, Diretor(a) de Instituto, em
10/06/2021, às 10:26, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Giuseppe Abiola
Camara da Silva, Professor do Magisterio Superior,
em 10/06/2021, às 10:38, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ianny Marques
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Neves, Tecnico em Assuntos Educacionais, em
10/06/2021, às 10:39, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 2614606 e o código CRC
4A61D881.

INSTITUTO DE QUÍMICA
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.014734/2021-46 SEI nº 2614606
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