
 
Resultado Final da Votação 

Edital nº 04/2020 de 02 de dezembro de 2020  
 

A Comissão Eleitoral, designada pela Portaria nº 98/2020/DG de 27 de novembro de 2020,              
torna público o Resultado Final da Votação dos candidatos inscritos no Processo            
Eleitoral para Escolha dos Cargos de Diretor(a) Acadêmico(a) (DIRAC), Diretor(a) de           
Administração e Planejamento (DAP), Coordenadores(as) de Cursos, Coordenador(a) de         
Extensão e Coordenador(a) de Pesquisa. 
 
1. Direção de Administração e Planejamento (DAP) 
26 votos para o Candidato Cláudio Araújo dos Reis (candidato eleito) 
01 voto em branco 
01 voto nulo 
 
Técnicos votantes: 28 
 
2.  Direção Acadêmica (DIRAC) 
101 votos para o candidato Ricardo Henrique Borges Behrens (candidato eleito) 
10 votos em branco 
12 votos nulos 
 
Discente votantes: 79 
Docentes votantes: 44 
 
3. Coordenação de Extensão 
93 votos para o candidato Hilas de Jesus Almeida (candidato eleito) 
11 votos em branco 
16 votos nulos 
 
Discente votantes: 57 
Docentes votantes: 37 
Técnicos votantes: 26 
 
4. Coordenação do Curso Integrado de Aquicultura 
82 votos para a candidata Lirane Rocha Borges (candidata eleita) 
02 votos em branco 
00 voto nulo 
 
Discente votantes: 45 
Docentes votantes: 39 
 
5. Coordenação do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
25 votos para o candidato Bruno de Jesus Santos (candidato eleito) 



 
05 votos em branco 
07 votos nulos 
 
Discente votantes: 07 
Docentes votantes: 30 
 
Relativo a Coordenação de Pesquisa, COMAT, COMPUT, COHETUR e COINF não houve            
inscritos, dessa forma, não houve apuração. 
 
Informamos que o resultado não foi divulgado em percentuais, como previsto no edital 04/2020,              
pois o SUAP não disponibiliza o quantitativo de votos por categoria. Na fase de apuração dos                
votos, foi percebido que o quantitativo de votos não é dividido por categoria neste sistema.               
Solicitamos então da DGTI tal informação, que indicou a impossibilidade de ter acesso a este               
dado. Dessa forma, não tivemos acesso a todas as variáveis contidas nas fórmulas previstas              
no art. 9°, razão pela qual decidimos pela publicação do resultado no presente formato.  
 
 
Valença - BA, 23 de dezembro de 2020 
 
 

Comissão Eleitoral 
Portaria n° 98/2020/DG, de 27 de novembro de 2020 

 


