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A  comissão  eleitoral,  conforme  cronograma  referente  ao  Edital  Nº  01/2021,  da
Convocação  Eleitoral  para  o  cargo  de  Coordenação  e  Vice  Coordenação  do
Programa  de  Pós-Graduação  em  Biotecnologia  nível  Mestrado/Cbiotec,
contabilizando a apuração de votos emitida pelo sistema SigEleições, comunica que
os votos foram computados de acordo com os segmentos dos eleitores, respeitando
o artigo 12 da resolução 01/2015/COG:

Segmento Votantes Válidos Brancos Nulos
Docentes + Técnicos administrativo 14 11 0 0
Discentes 18 4 0 0
TOTAL 32 15 0 0

Da mesma forma, os votos foram calculados conforme a fórmula do artigo 13 da
resolução 01/2015/COG:

   T = (Nº de votos de estudantes/Ke) + (Nº de votos de professores e funcionários/Kpf)

onde:

Ke = universo de estudantes eleitores

Kpf = universo de professores e funcionários ténico-administrativo eleitores

Assim, para cada chapa, computa-se:
   Chapa Única T = (4/18) + (11/14) = 0,22+0,79 = 1,01

Considerando o universo de votantes, de votos válidos, brancos e nulos, pelo cálculo
de T descriminado acima, também considerando o artigo 14 §1 a) que determina, em
caso de chapa única, somente será eleita se obtiver um total de votos superior à
soma de votos brancos e nulos, fica eleita a chapa única composta pelos Professores
Ian Porto Gurgel do Amaral e Adna Cristina Barbosa de Sousa para os cargos de
Coordenador e Vice coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia
nível Mestrado (PgBiotecM) do Centro de Biotecnologia da Universidade Federal da
Paraíba.
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