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HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA VOTAÇÃO
Representantes Docentes de Área – 01/06/2021

ELEIÇÕES PPGEC

A Comissão Eleitoral designada pela  Portaria nº 103/2021/SEC/CTC, para conduzir os processos 
eleitorais  para escolha do Coordenador e Subcoordenador,  e Representantes  Docentes (Titular  e 
Suplente) e Discentes (Titular e Suplente) de Área do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Civil (PPGEC), considerando o disposto no item 5.1 das normas regulamentadoras referidas  no 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 7/2021/SEC/CTC, de 22/04/2021 e a Retificação publicada no 
Boletim Oficial  da UFSC nº 52/2021, de 04/05/2021, HOMOLOGA o resultado da apuração da 
votação realizada em 01/06/2021, a partir dos e-mails encaminhados pelo sistema e-Democracia ao 
presidente da Comissão Eleitoral, após o término das votações. O resultado da apuração recebido e 
conferido pela Comissão Eleitoral  registrou a votação transcrita a seguir, tendo sido eleitas para 
atuar na representação docente junto ao Colegiado Delegado do programa as seguintes chapas: a) 
para a área de Estruturas, a Chapa 1 (um), composta por Wellison José de Santana Gomes (Titular) e 
Roberto Caldas de Andrade Pinto (Suplente) recebeu quatorze votos e a Chapa 2 (dois), composta 
por  Leandro  Fleck  Fadel  Miguel  (Titular)  e  Rafael  Holdorf  Lopez  (Suplente)  recebeu  quatorze 
votos. Foram contabilizados quatro votos em branco; b) para a área de Construção Civil, a Chapa 3 
(três),  composta por Ana Paula Melo (Titular)  e Roberto Lamberts  (Suplente)  recebeu dezesseis 
votos  e a Chapa 4 (quatro) composta por Janaíde Cavalcante Rocha (Titular) e Fernando Pelisser 
(Suplente) recebeu quatorze votos. Foram contabilizados três votos em branco; e, c) para a área de 
Infraestrutura e Geotecnia, a Chapa 5 (cinco), composta por  Helena Paula Nierwinski (Titular) e 
João Victor Staub de Melo (Suplente) recebeu quatorze votos  e a Chapa 6 (seis), composta por 
Gracieli  Dienstmann  (Titular)  e  Breno  Salgado  Barra  (Suplente)  recebeu  doze  votos.  Foram 
contabilizados  cinco votos  em branco. Serão juntados ao Processo Administrativo  que trata  das 
Eleições  do  PPGEC,  para  os  devidos  registros,  as  correspondências  recebidas  diretamente  do 
sistema  e-Democracia  da  UFSC  e  conferidas  pelos  membros  da  comissão  que  assinam  este 
documento. O prazo para interposição de recursos contra esse resultado está devidamente fixado 
pelas  normas  regulamentadoras  supra  mencionadas  e  publicadas  no  endereço  eletrônico 
https://ppgec.posgrad.ufsc.br/eleicoes-2021/ .

Florianópolis, 01 de junho de 2021

Breno Salgado Barra
Presidente da Comissão Eleitoral
Portaria nº 103/2021/SEC/CTC 
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