
Carta de Posse da Diretoria do Grêmio Estudantil Alan 

Turing 

Prezado Corpo Discente, 

 

 No dia 11 de março de 2020 ocorreu nas instalações do Instituto de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Euclides da Cunha a 

realização da eleição da nova diretoria do Grêmio Estudantil Alan Turing. O 

resultado teve a chapa “PVA - Partido Voz Ativa” como a vencedora, única que 

estava concorrendo. 

Número de Votantes: 112 

Números de Votos a 
Favor: 

105 

Números de Votos Nulos: 5 

Números de Votos em 
Branco*: 

2 

*Número de votos em branco, refere-se às cédulas que não foram 

assinaladas; 

Desta forma a eleição atingiu o número mínimo de votantes necessários 

para a homologação da eleição estipulado pelo regimento, que é de 20% (vinte 

por cento). E que a Chapa “PVA – Partido Voz Ativa” foi à vencedora da 

eleição. 

Além disso, ficou determinado pelo Regimento da Eleição do Grêmio 

Estudantil Alan Turing que no dia 16 de março de 2020 ocorreria à cerimônia 

de posse com a presença da comunidade acadêmica do instituto. No entanto, 

isso não aconteceu, pois na data marcada para o evento, o instituto entrou em 

recessão como medida de combate ao vírus Covid-19 e até momento não 

voltou ao seu funcionamento habitual. De tal maneira que não houve como 

realizar a cerimônia, logo a chapa campeã não pode assumir a diretoria da 

representação estudantil. 

Todavia nesse momento caótico que estamos passando, no qual todos 

os alunos do Campus estão tendo problemas em decorrência da ausência de 

atividades presenciais no campus e, consequentemente, da suspensão do 

calendário letivo. Faz-se necessário uma representação estudantil formalizada. 

Chapa Empossada: 

Portanto, fica declarado a partir da publicação deste documento pelos 

meios disponíveis a Comissão Eleitoral do Grêmio que a chapa “PVA – Partido 



Voz Ativa” está empossada. Ou seja, a chapa eleita está oficialmente 

responsável pela diretoria do Grêmio Estudantil Alan Turing. 

Cargos da diretoria e seus respectivos responsáveis: 

 Presidente: Marianny de Andrade Santos; 

Vice-Presidente: Dermival Santos Vilanova; 

Secretário/a Geral: Agnes Bia Andrade Barbosa; 

Diretor/a Social: Carlos Eduardo Santos Cardoso; 

Tesoureiro/a Geral: Isa Kaiane de Oliveira da Silva; 

Diretor/a de Imprensa: Kelly Pereira dos Santos; 

Diretor/a de Esportes e Cultura: Julia Emylle Cavalcante Macedo. 

 

Euclides da Cunha, 07 de maio de 2020. 

Comissão Eleitoral do Grêmio Estudantil Alan Turing. 

Silvânio Silva Pereira 

Presidente da Comissão Eleitoral 

 

Jorge da Silva Vieira de Jesus 

Vice-Presidente da Comissão Eleitoral 

 

Laiza Reis Severo 

Secretário-Geral da Comissão Eleitoral 

 

Emanuela Santana Vieira 

Membro da Comissão Eleitoral 

 

Gustavo Silva Dantas 

Membro da Comissão Eleitoral 


