
 

 

RELATÓRIO DA COMISSÃO ELEITORAL PARA ELEIÇÃO DE 

COORDENADOR E VICE- COORDENADOR DO NÚCLEO 

INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS EM SAÚDE E NUTRIÇÃO 

 

 

O Edital para o processo seletivo para eleição de coordenador e vice-coordenador do Núcleo 

Interdisciplinar de Estudos em Saúde e Nutrição (NIESN) foi divulgado no dia 09/11/2022 

na homepage do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Universidade Federal da Paraíba. 

Não houve impugnação do Edital e no período de 14/11/2022 a 18/11/2022, uma chapa 

efetuou a inscrição. A chapa única composta pelas professoras Rafaela Lira Formiga 

Cavalcanti de Lima e Maria da Conceição Rodrigues Gonçalves foi deferida pela Comissão 

Eleitoral. Respeitados os prazos de impugnação das inscrições e período de campanha 

eleitoral, deu-se seguimento às etapas de consulta eleitoral e apuração dos votos.  

 

A COMISSÃO ELEITORAL, devidamente composta por três membros titulares e seus 

respectivos suplentes, designados pelo Conselho Técnico-Científico, se reuniu no dia 

02/12/2022 às 8:00 da manhã para a consulta eleitoral e subsequente apuração dos votos 

para Eleição de Coordenador e Vice-coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos 

em Saúde e Nutrição e de forma presencial na Secretaria do Departamento de Nutrição da 

Universidade Federal da Paraíba. A chapa única composta pelas profas. Dras. Rafaela  Lira 

Formiga Cavalcanti de Lima e Maria da Conceição Rodrigues Gonçalves obteve o total de 

11 (onze) votos, sem votos nulos e brancos no processo eleitoral. Participaram da eleição 

11 (onze) membros do Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Saúde e Nutrição do corpo 

docente,  corpo técnico administrativo e do corpo discente.   

 

Considerando o disposto no Edital de que para a chapa única ser eleita, o total de votos 

obtidos deverá ser superior ao somatório de votos nulos e branco; o resultado 

PRELIMINAR situa as candidatas Rafaela Lira Formiga Cavalcanti de Lima (SIAPE 

1690607, ocupante do cargo de Professor do Magisterio Superior, classe C - Adjunto, nível 

04) e Maria da Conceição Rodrigues Gonçalves (SIAPE 335378, ocupante do cargo de 

Professor do Magisterio Superior, classe E - Titular), lotadas na unidade CCS - 

Departamento de Nutrição no município de João Pessoa/PB, como potencialmente Eleitas  

para os cargos de Coordenação e Vice-coordenação do NIESN. A divulgação final do 

resultado da eleição, respeitados os prazos dispostos no cronograma do Edital, será no dia 

14/12/2022. 

  

 

João Pessoa, 05 de dezembro de 2022. 
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