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ATA DE APURAÇÃO DA ELEIÇÃO – CONSELHO PPGCA 2016 

 Às 13H30, do dia 17 de maio de 2016, fora realizada a apuração dos votos, 

conforme as instruções contidas no Edital 001/2016 do PPGCA, dos candidatos 

inscritos e devidamente homologados para a eleição do Conselho do Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Ambientais-PPGCA, nas vagas relacionadas à seguir: 01 

(uma) vaga para representante docente e suplente da Linha de Pesquisa em Uso 

sustentável e conservação da biodiversidade do Pantanal, Amazônia e Cerrado; 01 

(uma) vaga para representante docente e suplente da Linha de Pesquisa em Análise 

socioambiental do Pantanal, Amazônia e Cerrado; 01 (uma) vaga para representante 

discente e suplente; 01 (uma) vaga para representante técnico administrativo. A mesa 

apuradora, dirigida pela comissão eleitoral estabelecida pela portaria 893/2016, 

comprovou serem vencedores os candidatos abaixo relacionados: 

 para representante docente da Linha de Pesquisa em Uso sustentável e 

conservação da biodiversidade do Pantanal, Amazônia e Cerrado: Carolina 

Joana da Silva – 8 votos; 

 para representante docente da Linha de em Análise socioambiental do 

Pantanal, Amazônia e Cerrado: Aumeri Carlos Bampi – 7 votos; 

 para representante docente suplente: Manoel dos Santos Filho – 5 votos; 

 para representante discente: José Carlos Nunes – 16 votos; 

 para representante discente suplente: Karem Fanciely Dutra – 7 votos; 

 para representante técnico administrativo: Andernice dos Santos Zanetti – 3 

votos; 

Na contagem de votos, apresentou-se 0 (zero) votos brancos e 0 (zero) votos nulos, 

totalizando-se então um total de 36 votantes. Atestando a lisura do pleito, assinam 

abaixo os representantes da comissão eleitoral. 
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