ATA DA REUNIÃO DACOMISSÃO ELEITORAL DO
SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO
SUPERIOR DO ESTADO DA BAHIA (APUB), REALIZADA
NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2016.

Às dezessete horas e dezminutos do dia vinte e três do mês de novembro do
ano de dois mil e dezesseis, no auditório da sede do Sindicato das Instituições
Federais de Ensino Superior do Estado da Bahia (APUB), reuniu-se a
Comissão Eleitoral, com aspresenças dos professores Adriana Freire Pereira
Férriz, Aurélio Gonçalves de Lacerda, Emanuel Lins Freire Vasconceilos e
Jorge Henrique Santos Saldanha, para discussão e apreciação da seguinte
pauta: recebimento, análise e homologação das inscrições das chapas
concorrentes à eleição para escolha da diretoria da APUB para o período 20162018. Dando início aos trabalhos, foram recebidos da Secretaria da APUB dois
envelopes lacrados e devidamente protocolizados, o primeiro às quatorze
horas e cinquenta e nove minutos do dia vinte e três de novembro de dois e
dezesseis e o segundo às dezesseis horas e quinze minutos do dia vinte e três
de novembro de dois mil e dezesseis. Aberto o primeiro envelope, verificou-se
a solicitação de inscrição da chapa denominada “Somos APUB por educação
e direitos”, contendo a documentação exigida no regimento eleitoral, que, após
análise da Comissão, foi considerada regular, declarando-se homologada a
chapa. Passou-se, então, à abertura do segundo envelope, contendo a
solicitação de inscrição da chapa denominada “Um novo tempo na APUB,
apesar dos perigos”, e, após análise da documentação exigida no regimento
eleitoral, foi considerada regular, declarando-se homologada a chapa.Em
seguida, considerando a precedência na ordem de inscrição, considerou-se
como CHAPA 1 a primeira inscrita, qual seja, “Somos APUB por educação e
direitos”, e como CHAPA 2 a segunda inscrita, qual seja, “Um novo tempo na
APUB, apesar dos perigos”. Homologadas as inscrições das duas chapas,
registrou-se a seguinte composição: CHAPA 1 “Somos APUB por educação
e direitos”; Presidente: Luciene da Cruz Fernandes (Instituto de Ciências da
Saúde, UFBAISalvador); Vice-Presidente: Ricardo Fernandes Carvalho (Escola
Politécnica, UFBAISalvador); Diretora Administrativa: Danielle Souto de
Medeiros (Instituto Multidisciplinar de Saúde, UFBA/Vitória da Conquista);
Diretora Financeira: Leopoldina Cachoeira Menezes (Instituto de Matemática,
UFBAISalvador); Diretora Acadêmica: Raquel Nery Lima Bezerra (Faculdade
de Educação, UFBAISalvador); Diretora de Comunicação e Cultura: Hebe
Alves da Silva (Escola de Teatro, UFBAISalvador); Diretora Social e de
Aposentados: Elvira Barbosa Quadros Cortes (Faculdade de Medicina da
Bahia, UFBAlSalvador); Conselho Fiscal —titulares: Caiuby Aives da Costa
(Escola Politécnica, UFBAISalvador),Auristela Felix de Oliveira Teodoro
(Faculdade de Ciências Contábeis, UFBAlSalvador)e Antonio Clodoaldo de
Almeida Neto (Instituto Federal da Bahia, Salvador); Conselho Fis ai
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