
ATA DA 9ª REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA DO CCE UFES, REALIZADA 

EM 17 DE OUTUBRO DE 2012. 

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, às quinze horas e 

quinze minutos, reuniu-se o Departamento de Matemática do CCE/UFES, com a presença 

dos seguintes membros: Antônio Luiz Rosa – Chefe do Departamento, Alancardek 

Pereira Araujo, Daniela Paula Demuner, Domingos Sávio Valério Silva, Etereldes 

Gonçalves Junior, Fabiano Petronetto do Carmo, Fábio Júlio da Silva Valentim, Florêncio 

Ferreira Guimarães Filho, José Miguel Malacarne, Júlia Schaetzle Wrobel, Leonardo 

Meireles Câmara, Luiz Fernando Cassiani Camargo, Luiz Pedro Orosz, Maico Felipe Silva 

Ribeiro, Magda Soares Xavier, Magno Branco Alves, Matheus Brioschi Herkenhoff Vieira, 

Moacir Rosado Filho, Regina Maria de Aquino, Ricardo Soares Leite, Rosa Elvira Quispe 

Ccoyllo e Thiago Filipe da Silva - Professores. Os professores: Ademir Sartim, Ana 

Cláudia Locateli, Fábio Corrêa Dutra, José Armínio Ferreira e José Gilvan de Oliveira 

justificaram suas ausências. PAUTA: PONTO ÚNICO: Eleição do Chefe e Subchefe do 

DMAT – Biênio: outubro/2012 – outubro/2014. O Sr. Chefe inicia a reunião informando que 

anteriormente havia datado de encerrar seu mandato junto com o Subchefe, Prof. José Miguel 

Malacarne, em 1º de julho do corrente ano, o que não se efetivou devido à greve dos docentes 

da UFES. Uma vez retomadas as aulas, marcou para o dia 19 de outubro de 2012 o término de 

seu mandato, o que foi noticiado aos professores do DMAT através de e-mail. O Sr. Chefe 

novamente disse os motivos que o levaram a abreviar seu segundo mandato, dizendo que 

pretende contribuir com o DMAT de outras formas. Informou que em 03 de outubro de 2012 foi 

realizada uma Reunião Administrativa para discussão sobre futuras gestões para a Chefia e 

Subchefia.  Ainda informa que buscou junto a Administração da UFES resoluções que 

disciplinassem as Eleições para Chefia de Departamentos e que só obteve que o que 

regulamenta a Eleição é o Estatuto da UFES. Desta forma, o Sr. Chefe solicitou que o Prof. 

Fábio Júlio fizesse a leitura do Art. 63 do referido Estatuto para ciência dos presentes. Após 

estes informes iniciais, comunicou aos presentes que através de e-mail, enviado aos docentes 

do departamento, recebeu as manifestações das Professoras Regina Maria de Aquino e Rosa 

Elvira Quispe Ccoyllo candidatando-se à Chefia e à Subchefia, respectivamente. Em seguida, o 

Sr. Chefe consultou os demais presentes se havia dentre estes novos interessados em 

concorrer aos cargos. Não havendo nenhuma manifestação, o Sr. Chefe passou a palavra a 

Profª. Regina para que esta se dirigisse aos presentes na qualidade de candidata. A Profª. 

Regina em sua breve explanação sobre sua candidatura disse que reuniu um seleto grupo de 

professores do DMAT para elaborar um plano de trabalho a ser executado caso eleita. Na 

sequência, a palavra foi passada a Profª. Rosa Elvira que resumidamente disse sobre o seu 

interesse em assumir a Subchefia. Não havendo mais colocações, o Sr. Chefe inicia o 

processo eletivo com a confecção das cédulas. A cédula para a eleição da Chefia continha 

duas quadrículas sendo uma com o nome da Profª. Regina à frente e a outra com o nome 

“Branco” à frente. A cédula para a eleição da Subchefia continha duas quadrículas sendo uma 

com o nome da Profª. Rosa Elvira à frente e a outra com o nome “Branco” à frente. Após a 



eleição em regime de voto secreto, foi apurado os votos com os seguintes resultados: Chefia: 

14 (quatorze) votos para a Profª. Regina e 08 (oito) votos Brancos. Subchefia: 19 (dezenove) 

votos para a Profª. Rosa Elvira e 03 (três) votos Brancos. Em seguida à divulgação do 

resultado, não houve contestação à eleição da Profª Rosa Elvira para o cargo de Subchefe do 

DMAT. Quanto ao resultado apurado à Profª. Regina houve questionamentos de que o 

resultado não atendia ao disposto no Art. 63 do Estatuto Geral da UFES com a solicitação de 

registro do Prof. Florêncio Guimarães Filho. Houve também manifestações contrárias a este 

entendimento dando conta de que a Profª. Regina deveria ser proclamada eleita para a Chefia 

do DMAT face ao fato de que obteve os votos da maioria dos presentes à eleição. Diante das 

discussões às interpretações suscitadas, o Prof. Leonardo solicita o registro de sua afirmação 

de que se tratava de golpe a não proclamação da eleição da Profª. Regina e responsabilizando 

o Chefe por este ato. O Sr. Chefe relata que a própria candidata em Reunião Administrativa, 

realizada em 03 de outubro, enfatizou que a eleição deveria ocorrer dentro do que determina o 

Estatuto, ocasião na qual ela portando o referido estatuto fez a leitura do Art. 63. Diante do 

impasse, foi deliberado que o resultado apurado neste pleito fosse encaminhado ao Conselho 

Departamental do CCE. Não havendo mais o que tratar, às 17 horas e 30 minutos a reunião foi 

encerrada e eu, Antônio Luíz Rosa, na qualidade de presidente, lavrei a presente ata, que dato 

e assino, após ser lida e aprovada pelos demais membros presentes. Vitória, 17 de outubro de 

2012. 

 


