
ATA DA REUNIÃO PARA INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO ELEITORAL 
INSTITUÍDA POR MEIO DA RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 004/2020, DE 02 DE OUTUBRO DE 
2020.Ata n. 01. Aos 15 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, as 17 horas,via reunião 
virtual pela plataforma Google Meet,teve início a presente sessão ordinária da Comissão Eleitoral 
instituída por meio da Resolução CONSUNI nº 004/2020, de 02 de outubro de 2020, para conduzir 
processo eleitoral para a escolha do Reitor e Vice-Reitor para o quadriênio 2021-2024.Foram 
designados para compor a Comissão Eleitoral os seguintes membros: Franscinely Aparecida de 
Assis, CPF: 014.036.886-80 (docente titular); Kalleo Castilho Costa, CPF 015.653.661-74 
(docente titular); Luís Alberto Thomazelli, CPF: 383.129.301-59 (docente titular); Messias 
Henrique Vieira Silva, CPF: 893.312.221-49 (docente titular); Renata de Lima Paixão Serpa, CPF 
018.558.841-78 (docente titular); Luciano de Moura Pereira, CPF 549.517.801-78 (docente 1º 
suplência); Raquel Ribeiro de Medeiros Baldini, CPF 872.474.881-15 (docente 2ª suplência); Joao 
Rosemar Naves, CPF 363.312.521-34 (docente 3ª suplência); Lucivone Peres de Castelo Branco, 
CPF 860.147.811-53 (docente 4ª suplência); Murilo Silveira e Pimentel, CPF: 131.180.928-74 
(docente 5ª suplência); Alini Cristina Fortunato, CPF: 948.997.621-00 (Técnico-administrativo 
titular);  João Batista Marquetes, CPF: 486.228.421-34 (Técnico Administrativo 1ª suplência); 
Deuzeny Alves Bonifácio, CPF: 342.046.361-87 (Técnico Administrativo 2ª suplência); Alan César 
Seles, CPF: 054.717.231-12 (discente titular); Fernanda Alves Pereira, CPF: 001.152.791-99 
(discente - suplência).Comunicaram a recusa da designação e desistência do encargo os 
seguintes membros: Franscinely Aparecida de Assis (docente titular); Luís Alberto Thomazelli 
(docente titular); Messias Henrique Vieira Silva (docente titular); Luciano de Moura Pereira 
(docente 1ª suplência); e Fernanda Alves Pereira (discente - suplência).Diante das recusas, as 
vagas não preenchidas pelos membros titulares desistentes passam a ser preenchidaspelos 
seguintes membros suplentes:Raquel Ribeiro de Medeiros Baldini (docente 2ª suplência); João 
Rosemar Naves (docente 3ª suplência); Lucivone Peres de Castelo Branco (docente 4ª 
suplência).Estiveram presentes na reunião os docentes: Kalleo Castilho Costa; Renata de Lima 
Paixão Serpa; Raquel Ribeiro de Medeiros Baldini; Joao Rosemar Naves; Lucivone Peres de 
Castelo Branco; Murilo Silveira e Pimentel; bem como a servidora do quadro de Técnico-
Administrativo Alini Cristina Fortunato; e o discente Alan César Seles, CPF: 054.717.231-12, 
sendo que estes aceitaram a designação, ficando instalada a Comissão composta pelos referidos 
membros que aceitaram a designação. Instalada a Comissão Eleitoral, a reunião seguiu com a 
escolha do seu Presidente e Secretário, conforme previsão do art. 9º §3º do Regulamento da 
Eleição, tendo sido escolhido o membro Kalleo Castilho Costa, CPF 015.653.661-74 (docente 
titular) para a função de Presidente da referida Comissão Eleitoral e o membro Alini Cristina 
Fortunato, CPF: 948.997.621-00 (Técnico-administrativo titular) para a função de Secretário da 
mesma.Em seguida o membro Kalleo Castilho Costa apresentou proposta de texto para o edital 
de convocação da eleição e de datas para compor cronograma de atividades para o calendário 
eleitoral, tendo o arquivo sido compartilhado para análise pelos membros da Comissão Eleitoral e 
após a realização de ajustes a Comissão Eleitoral aprovou o texto para o edital de convocação da 
eleição e as datas para compor o calendário de atividades do processo eleitoral, deliberando pelo 
envio do arquivo contendo o edital da eleição para publicação no mural e na página de 
acompanhamento da eleição.Em seguida ficou decidido que as reuniões da Comissão Eleitoral 
serão convocadas pelo Presidente escolhido, conforme as demandas das atividades previstas no 
calendário do processo eleitoral, podendo realizar-se de modo virtual ou presencial. Nada mais 
havendo a tratar a reunião deu-se por encerrada e eu,Alini Cristina Fortunato, CPF: 948.997.621-
00 (Técnico-administrativo titular), na qualidade de secretário lavrei a presente Ata que depois de 
lida e aprovada será assinada por todos os presentes na reunião. Goiatuba, Goiás aos 15 dias do 
mês de outubro do ano de dois mil e vinte (15/10/2020). 


