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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL PARA APURAÇÃO DOS VOTOS PARA
ELEIÇÕES DA APUB — 2016/2018

Às vinte e uma horas e trinta minutos do dia treze de dezembro de dois mil e
dezesseis, reuniram-se, na sede da APUB, os membros da Comissão Coordenadora
Executiva Eleitoral, designada para acompanhar o processo eleitoral das eleições da
APUB, para o período 2016/2018 (dois mil e dezesseis a dois mil e dezoito), a
saber,professor Emanuel Lins Freire Vascõncellos,professora Adriana Freire Pereira
Férriz, professor Aurélio Gonçalves de Lacerda, professor Maurício Azevedo de Araújo,
professor Ubiratan Félix Pereira dos Santos e professor Jorge Henrique Santos
Saldanha, todos membros da comissão eleitoral eleita para o fim proposto, além da
presença da assessoria jurídica da entidade, de fiscais das chapas concorrentes e de
escrutinadores indicados pela Comissão Eleitoral, com a finalidade de procederem o
exame das atividades realizadas pelas diversas mesas de votação e promoverem a
totalização dos votos decorrentes da eleição geral realizada nos dias doze e treze de
dezembro de dois mil e dezesseis, passando a registrar nesta ata os seguintes fatos:
inicialmente, ressalta-se a inexistência de registro de ocorrência ou anormalidades no
processo eleitoral. A apuração teve início com o escrutínio dos votos coletados nas
urnas de Salvador e foi suspensa às duas horas do dia quatorze de dezembro de dois
mil e dezesseis para aguardar a chegada das urnas das seções do interior, a saber,
UFOB/Barreiras, IMS-UFBA/Vitória da çonquista, UFRB/CAHL/Cachoeira,
UFRB/CCAAB+CETEC/Cruz das Almas, UFRB/CCS/Santo Antônio de Jesus,
UFRB/CFP/Amargosa, UFRB/CECULT/Santo Amaro, UFRB/CETENS/Feira de Santana,
U FSB/campusiorge Amado/Ita buna, U FSB/campusSosígenes Costa/Porto Seguro. Não
foi realizada a apuração da urna daUFSB/campusPaulo Freire/Teixeira de Freitas em
razão da sua chegada extemporânea no local de votação.Às vinte horas e trinta
minutos do dia quatorze de dezembro de dois mil e dezesseis foi retomada a apuração
em razão da chegada das urnas das seções do interior com a presença dos membros
titulares da Comissão Coordenadora Executiva Eleitoral (professores Emanuel Lins
Freire Vasconcelios, Adriana Freire Pereira Férriz, Aurélio Gonçalves de Lacerda e Jorge
Henrique Santos Saldanha) e de representantes das duas chapas, além da assessoria
jurídica da entidade e dos escrutinadores indicados pela Comissão Eleitoral, inexistindo
também qualquer registro de anormalidade no processo eleitoralnas seções do
interior ou impugnações por quaisquer das chapas.De posse dos mapas de apuração,
todos foram julgados procedentes e corretos, devidamente assinados, sem
contestação, pelos representantes das chapas concorrentes e por membros desta
Comissão Eleitoral. Ao final foram elaborados os mapas finais os quais apontam que o
total de votantes para escolha da Diretoria da APUB, período 2016/2018 (dois mil e
dezesseis a dois mil e dezoito), foi de 1.053 (um mil e cinquenta e três) votos válidos,
com 30 (trinta) votos nulos eh (onze) votos em branco, totalizandol.094 (um mil e
noventa e quatro) votos (válidos e inválidos). Do total de votos válidos, a CHAPA 01
(“Somos APUB — por educação e direitos”)obteve 635 (seiscentos e trinta e cinco)
votos e a CHAPA 02 (“Um novo tempo na APUB, apesar dos perigos”) obteve 418
(quatrocentos e dezoito) votos, consubstanciando a vitória da CHAPA 01(”Somos APUB
— por educação e direitos”), composta pelos seguintes componentes:
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Presidente:Luciene da Cruz Fernandes (Instituto de Ciências da Saúde,
UFBA/Salvador); Vice-Presidente:Ricardo Fernandes Carvalho (Escola Politécnica,
UFBA/Salvador); Diretora Administrativa:Danielle Souto de Medeiros (Instituto
Multidisciplinar de Saúde, UFBA/Vitória da Conquista); Diretora Financeira:Leopoldina
Cachoeira Menezes (Instituto de Matemática, UFBA/Salvador); Diretora
Acadêmica:Raquel Nery Lima Bezerra (Faculdade de Educação,
UFBA/Salvador); Diretora de Comunicação e Cultura:Hebe Alves da Silva (Escola de
Teatro, UFBA/Salvador); Diretora Social e de Aposentados: Elvira Barbosa Quadros
Cortes (Faculdade de Medicina da Bahia, UFBA/Salvador — aposentada). CONSELHO
FISCAL: Titulares:Caiuby Alves da Costa (Escola Politécnica, UFBA/Salvador), Auristela
Felix de Oliveira Teodoro (Faculdade de Ciências Contábeis, UFBA/Salvador) e Antonio
Clodoaldo de Almeida Neto (Instituto Federal da Bahia, Salvador). Suplentes: Maria de
Fátima da Silva Pinto Peixoto (Universidade Federal do Recôncavo Baiano —

aposentada) e Eliete da Silva Bispo (Faculdade de Farmácia, UFBA/Salvador). Nessa
condição, a Comissão Coordenadora Executiva Eleitoral deu por encerrados os
trabalhos e remeteu à Diretoria da APUB a presente ata acompanhada dos mapas
eleitorais e demais documentos relacionados ao processo eleitoral.

Salvador, 14 de dezembro de 2016.
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