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ATA DE  HOMOLOGAÇÃO  DOS  NOMES  DOS  CANDIDATOS  DA  ÚNICA  CHAPA  INSCRITA PARA  A

DIRETORIA DA ADCEFET-RJ E A RELAÇÃO DOS NOMES DOS CANDIDATOS PARA O CONSELHO DE

REPRESENTANTES. Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil  e quinze, às doze e quarenta

minutos, reuniu-se na sala administrativa da ADCEFET-RJ, no bloco L, térreo, a Comissão Eleitoral

da ADCEFET-RJ, para apreciar se houve alguma solicitação de impugnação da única chapa inscrita

para a diretoria da entidade e ou de algum recurso dos nomes dos docentes inscritos concorrentes

ao Conselho de Representantes. A presidente da Comissão Eleitoral abriu os trabalhos lendo a ata de

término das inscrições para a Diretoria e Conselho de Representantes da ADCEFET-RJ, que teve o

seu término no dia onze de junho de dois mil e quinze, conforme orientou o Calendário Eleitoral.

Diante das pendências apresentadas, a Comissão Eleitoral decidiu prorrogar o início da campanha

eleitoral para o dia dezoito de junho de dois mil e quinze até as doze horas, havendo a homologação

final às treze horas e o início da campanha às quatorze horas do mesmo dia. Continuando com a

palavra, a senhora presidente, a professora Vanessa de Oliveira Brunow, atestou com a concordância

de  todos  os  outros  membros  presentes  à  reunião,  que  considerou  o  recurso  da  candidata  ao

conselho  representante,  Keila  Lúcio  de Carvalho,  pois  no seu recurso,  a  candidata  confirmou a

entrega da documentação no prazo estipulado e só não assinou a ata, pois não a orientaram para

isso.  Em relação às pendências  da documentação  de todos os candidatos,  apenas a professora

Cristiane Passos de Mattos, não preencheu a documentação pendente requerida, sendo, portanto,

excluída do processo de candidatura ao Conselho de Representantes. Além disso, até o momento

não foi recebido nenhum pedido de impugnação da chapa inscrita e a nenhum nome dos candidatos

para o Conselho de Representantes. Baseados nessa constatação, a Comissão Eleitoral homologou a

única chapa inscrita,  que passará a chamar-se de chapa única e todos os nomes dos docentes

filiados da ADCEFET-RJ inscritos para o Conselho de Representantes. A partir  desse momento o

senhor presidente passou a nomear o nome de todos os inscritos na única chapa inscrita para a

diretoria e para o Conselho de Representantes, a saber:  Presidente: Alberto Jorge Silva de Lima ;

1º Vice-presidente: Diego Casais Moreira; 2º Vice-presidente: Renato Domingues Fialho Martins; 1º

Secretário-Geral:  Marta  Máximo  Pereira;  1º  Secretário:  Fábio  Batalha  Monteiro  de  Barros;  2º

Secretário: Alberto Boscarino Júnior; 1º Tesoureiro: Sebastião Fábio Quintiliano de Araújo Rocha; 2º

Tesoureiro: Thiago Rodrigues da Silva. Para o Conselho de Representantes: Adriana Doyle Portugal,

Antônio Miguel Brito Feres, Carlos Artexes Simões, Caroline Araújo Bordalo, Felipe Gonçalves Pinto,

João André Fernandes da Silva, Keila Lúcio de Carvalho, Leonardo Diniz do Couto,  Maria Cristina

Giorgi, Murilo Antonio Rodrigues de Andrade Filho, Ricardo Alexandre Amar de Aguiar, Ronaldo dos

Santos Pereira, Rosane Manfrinato de Medeiros Dias e Valena Ribeiro Garcia Ramos. Sem mais a

acrescentar, eu, Vanessa de Oliveira Brunow presidente da Comissão Eleitoral, lavro e assino essa

ata com o testemunho de todos os membros presentes da Comissão Eleitoral.


