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Ata da reunião de homologação das inscrições do 
processo eleitoral para escolha de representantes 
docentes do Centro de Ciências Exatas e 
Tecnologia (CCET) nos Conselhos Superiores da 
Universidade Federal de Sergipe para o biênio 
2021/2023. 
 

Às dez horas do dia vinte e um de junho do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se, de modo remoto, 
a Comissão Eleitoral, definida na Portaria nº 006/2021/CCET, de 31 de maio de 2021, composta 
pelos professores Roberto Rodrigues de Souza (Presidente), Edward David Moreno Ordonez e Higor 
Sérgio Dantas de Argôlo, para apurar e homologar as inscrições dos candidatos interessados em 
concorrer como representantes docentes do Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (CCET) nos 
Conselhos Superiores da Universidade Federal de Sergipe para o biênio 2021/2023. Conforme 
previsto na portaria supracitada, o período de inscrições ocorreu de 14 a 18 de junho de 2021 por 
meio do envio de formulário correspondente ao e-mail eleicaoccet@academico.ufs.br. Encerrado o 
prazo estabelecido, verificou-se interesse das chapas seguintes. Para representação docente no 
Conselho Universitário (CONSU): David Soares Pinto Junior (titular) e Josegil Jorge Pereira de Araujo 
(suplente); Elyson Adan Nunes Carvalho (titular) e Bruno Luis de Andrade Santos (suplente); e 
Haroldo Silveira Dórea (titular) e Erinaldo Hilario Cavalente (suplente). Para representação docente 
no Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (CONEPE): Marcelo Augusto Costa Maciel (titular) 
e Ana Figueiredo Maia (suplente); e Admilson de Ribamar Lima Ribeiro (titular) e José Jailton 
Marques (suplente). As chapas supracitadas tiveram suas inscrições deferidas e homologadas, visto 
que atenderam aos requisitos previstos nas normas vigentes. Nada mais havendo a tratar, a reunião 
foi encerrada e eu, Erickson Santos de Alcântara, secretário ad hoc, lavrei a presente ata que, após 
lida e aprovada, será assinada pelos membros da Comissão Eleitoral

21 de junho de 2021. 
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