INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Ata de homologação das Eleições para representantes no Fórum do CONSUP – Campus São
Luís/Maracanã.

Aos dezessete (17) dias do mês março de dois mil e dezesseis (2016) Às nove horas (9:00) da
manhã iniciou-se o processo eleitoral de votação para representantes no fórum do CONSUP
para o Campus São Luís/Maracanã. Durante o período de votação fizeram-se presentes para
votar sessenta e seis (66) docentes. Ausentaram-se do direito de votar vinte e nove (29)
professores. O final do período de votação se deu as 20:00 (vinte) horas. Para a representação
docente o campus elege os dois (2) mais votados. Ao final da apuração, tivemos a seguinte
contabilidade de votos para os candidatos docentes, em ordem alfabética:
Elias Rodrigues de Oliveira: seis (6) votos;
Herliton Rodrigues Nunes: vinte e nove (29) votos;
Jean Magno Moura de Sá: vinte e sete (27) votos;

Jeovani Machado Rodrigues: trinta e três (33) votos;
José Antônio Alves Cutrim Júnior: trinta e três (33) votos.
Para escolha dos representantes técnico-administrativos, o processo eleitoral se deu no
mesmo dia (17/03) e horário (9:00 as 20:00 horas) que para docentes, seguindo os mesmo
rituais de abertura, fechamento e apuração dos votos. O número de técnico-administrativos
votantes foi de cinquenta e seis (56), de votantes ausentes foi de trinta e um (31) e um (1) voto
nulo. Para a representação dos técnico-administrativos o campus elege os dois (2) mais
votados. Ao final da apuração a contabilidade dos votos por candidatos apresentou-se a
seguinte situação:
Diogo Gomes Sousa: dezenove (19) votos;

Dorival dos Santos: quarenta e dois (42) votos;
Michelle Silva Pinto: trinta e seis (36) votos.
Nestas formas, solicita-se publicação do resultado das eleições no site oficial no IFMA pelo
comitê central.
São Luís, 18 de março de 2016.
Graziela da Silva Suzuki
Presidente da Comissão local Campus Maracanã

