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O presente relatório trata do processo da consulta prévia aos discentes e docentes
para escolha de Coordenador e Vice-coordenador para o período de 2021-2023, conforme
Resolução 22/2021 do CEPE.
Para dar início ao processo eleitoral foi elaborado o Edital de Eleição, datado de 03
de dezembro de 2021, que regulamentou o processo de consulta à comunidade
universitária, estabeleceu os procedimentos e critérios do processo eleitoral bem como
fixou o calendário.
No dia 07 de dezembro, dia estipulado para inscrição de chapas, inscreveu-se a
chapa única, denominada A Filosofia e Seu Ensino Têm o Mesmo Destino, composta pelos
professores Suzano de Aquino Guimarães, candidato a Coordenador e, Rogério Fabianne
Saucedo Correa, candidato a Vice-Coordenador, tendo sido a mesma identificada como
Chapa 1.
A consulta foi realizada virtualmente no dia 28 de dezembro de 2021 através do
sistema Helios de votação, tendo iniciado às oito horas e encerrado às dezessete horas
(08:00 às 17:00). Todos os votantes aptos receberam no e-mail institucional, com cinco
dias de antecedência, o link para a eleição, login e senha. Logo após o término da
votação, a comissão eleitoral, representada pelo Prof. Junot Cornélio Matos
(Presidente), Prof. Thiago André Moura de Aquino, a assistente em administração Kaline
Mirele Silva Xavier e a aluna Maria Eduarda Caldas Gomes, realizou a apuração dos votos
informados pelo sistema.
Tabela 1: Total de Eleitores
TOTAL DE ELEITORES
Discentes
Docentes
Total de Eleitores

223
17
240

Foram computados 54 votos discentes e 15 docentes de um total possível de votantes
de 223 e 17, respectivamente. No segmento de Docentes, foram computados 15 votos na
chapa única. No segmento de Discentes, foram computados 52 votos na chapa única e 2
votos nulos.
Chapa
1
Nulo
Total de Votos

Tabela 2: Resultado
Discentes
Docentes
52
15
2
0
54
15

Resultado (%)
55,78
0,45
56,23

Em seguida, procedeu-se à ponderação dos votos conforme estabelecido no Edital de
Eleição: peso de 50% para os docentes e 50% para os discentes. Os candidatos receberam
55,78% dos votos possíveis entre docentes e discentes.
Para o cálculo do resultado final foi utilizada a fórmula definida pela comissão, como
sugestão do STI (Superintendência de Tecnologia da Informação):
Tabela 3: Fórmula de apuração
Fórmula de apuração

((𝟎,𝟓𝟎×𝑫𝒊𝟏)/𝑫𝒊𝒕+ (𝟎,𝟓𝟎×𝑫𝒐𝟏)/𝑫𝒐𝒕)×𝟏𝟎0
Di1 = Votos válidos discentes para a chapa
Dit = Total de votantes discentes
Do1 = Votos válidos docentes para a chapa
Dot = Total de votantes docentes

Como não houve recurso contrário a apuração divulgada no dia 28.12.2021, o
resultado final foi divulgado nas páginas dos cursos de Filosofia e por e-mail no dia
30.12.2021.
Com a entrega desse Relatório, a Comissão Eleitoral encerra suas atividades
agradecendo a participação de todos que se fizeram presente no processo eleitoral e
que de alguma forma contribuíram para a sua realização. De forma a respeitar os
princípios da democracia e exercendo a condição de cidadania como membro da
comunidade.
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