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Apuração do Resultado 

 

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, das nove às 

dezesseis horas, ocorreram as votações para a eleição de um representante docente da 

Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) para o Conselho Universitário (CUNI) da 

Universidade Federal de Lavras, situada no município de Lavras, Minas Gerais. Devido à 

situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, a Plataforma Helios foi utilizada para 

a votação eletrônica virtual, garantindo a segurança, sigilo e auditoria do processo. Dessa 

maneira, aqueles que estiveram aptos a votar receberam o link por correspondência 

eletrônica para acessar a sala de votação da plataforma. 1. Dos docentes aptos a votar: 

considerando o Departamento de Educação Física, quatorze docentes estavam aptos a 

votar. Quanto ao Departamento de Nutrição, dezenove docentes estavam aptos a votar. Em 

relação ao Departamento de Medicina, sessenta e duas docentes estavam aptos a votar. 2. 

Apuração dos votos: houve um total de setenta e três votos, sendo dezoito votos para a 

candidata Carolina Valeriano de Carvalho, trinta e quatro votos para a candidata Giancarla 

Aparecida Botelho Santos, dezoito votos para a candidata Joziana Muniz de Paiva Barçante 

e três votos em branco. 3. Resultado Final: de acordo com o total de votos apurados, a 

Comissão Escrutinadora considera a docente Giancarla Aparecida Botelho Santos eleita 

para representar a categoria dos docentes da FCS no CUNI, sendo a docente Carolina 

Valeriano de Carvalho a representante suplente, conforme termos constantes dos editais e 

demais legislações pertinentes. Nada mais havendo a tratar, eu, Vânia Chaves de Figueiredo 

lavrei a presente Ata que, após aprovação, será assinada por mim e pelos demais membros 

da Comissão Escrutinadora. Lavras, vinte e dois de junho de dois mil e vinte e um. 

 
 

 

______________________________ 

Prof. Lílian Gonçalves Teixeira 

Presidente da comissão eleitoral 
 

________________________________ 

Vânia Chaves de Figueiredo 

Membro da comissão eleitoral 
 

______________________________ 

Prof. Maysa Helena de Aguiar Toloni 
Membro da comissão eleitoral 

 

 

 



 


