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A Comissão Eleitoral, designada colegiado do ERIP (Portaria n° 01/2022 ERIP/CCS), composta 

pelos titulares: Juan Carlos Gomes Gonçalves (Presidente/Docente), Janilson Melo Chacon 

(Membro/Técnico), e Érika Araújo Ramos (Membro/Discente), conduziram todo o processo 

eleitoral para escolha dos cargos de Coordenador e Vice-Coordenador do Programa de Estágio 

Regional Interprofissional (ERIP/SUS) vinculado ao Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal da Paraíba (NESC/CCS/UFPB). 

O processo foi aberto por edital público, e seguiu todo o cronograma previsto. No dia 

05/10/2022 a Comissão recebeu a inscrição de apenas uma chapa concorrente aos cargos 

(Chapa Única), composta pelas Profas. Dra. Simone Bezerra Alves (Departamento de 

Fisioterapia/CCS/UFPB), e Dra. Thais Teles de Souza (Departamento de 

Farmácia/CCS/UFPB), para os cargos de Coordenação e Vice-Coordenação do 

ERIP/CCS/UFPB, respectivamente.  

A votação aos cargos ocorreu no dia 10 de outubro de 2022, no horário das 08:00h às 12:00h, 

no auditório do hall de acesso ao ERIP/CCS/UFPB. Neste ambiente foram dispostas três urnas 

padronizadas e identificadas por segmento dos votantes que compõe o colégio eleitoral da 

comunidade universitária (docentes, discentes, e técnico-administrativos); o segmento dos 

discentes foi representado pelos alunos regularmente matriculados no ERIP/CCS/UFPB, no 

período letivo de ocorrência do processo eleitoral, conforme listas de votantes (Apêndices 1, 2 

e 3). O Colégio Eleitoral foi composto pelos seguintes números: Discentes votantes = 48 

(quarenta e oito), Técnico-administrativos votantes = 1 (um), Docentes votantes = 8 (oito), 

totalizando 57 (cinquenta e sete) eleitores. Considerando o total do colégio eleitoral, foram 

elaboradas cédulas padronizadas em número de 57 unidades, que foram devidamente 

rubricadas pelos membros da Comissão. 

Às 12:00h o processo de votação foi encerrado e as urnas lacradas; e às 12:15h a Comissão 

iniciou a contagem dos votos, e obteve o seguinte resultado: 

 

DOS VOTANTES: 

Votos dos Discentes = 48 (18 (dezoito) a favor e 30 (trinta) não votaram) 

Votos dos Técnico-administrativos = 1 (um a favor) 

Votos dos Docentes = 8 ( 7(sete) a favor e 1 (um) não votou). 

 



DA APURAÇÃO DOS VOTOS 

Para a apuração dos votos, à manifestação de cada segmento foram atribuídos os seguintes 

pesos, conforme Resolução CONSUNI nº 04/2020: 

Segmento Docente: 70% (setenta por cento) 

Segmento Técnico-administrativo: 15% (quinze por cento) 

Segmento Discente: 15% (quinze por cento). 
A apuração dos votos foi feita separadamente, obedecendo ao critério da proporcionalidade 

entre os três segmentos, conforme expressão abaixo: 

 
T = (n° de votos de discentes/Ke) x 0,15 +  
       (n° de votos de técnicos administrativos/Kf) x 0,15 +  
       (n° de votos de professores/Kp) x 0,70). 
Onde: 
Ke = universo de discentes eleitores/universo de professores eleitores 

Kf = universo de técnicos eleitores/universo de professores eleitores 

Kp = 1 

Daí obteve-se os resultados: 
Ke = 18/8 = 2,25  
Kf = 1/8 = 0,12 

Kp = 1 

Logo: 
T = (18/2,25) x 0,15 = 1,2 + (1/0,12) x 0,15 = 1,25 + (7/1) x 0,70 = 4,9 

 
Assim, obtêm-se o resultado: T = 1,2 + 1,25 + 4,9 = 7,35. 
 
 

DO RESULTADO FINAL 

Considerando como chapa única concorrente, composta pelas docentes Profa. Dra. Simone 

Bezerra Alves (Departamento de Fisioterapia/CCS/UFPB), e Profa. Dra. Thais Teles de Souza 

(Departamento de Farmácia/CCS/UFPB), para os cargos de Coordenação e Vice-Coordenação 

do NESC/CCS/UFPB, respectivamente, esta é a chapa vencedora ao pleito de gestão do 

ERIP/CCS/UFPB para o biênio 17/10/2022 a 17/10/2024. Nada tendo mais a acrescentar, 

esta comissão dá por encerrado o processo eleitoral em pauta. 

 

João Pessoa, 15 de outubro de 2022. 

 

 

 
 

Prof. Dr. Juan Carlos Ramos Gonçalves 
Presidente da Comissão Eleitoral 

 

 

 


