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RELATÓRIO FINAL 

 

Por meio deste, a Comissão Eleitoral para seleção de representantes docentes do 
CCAE para o CONSUNI, vem apresentar o relatório final das atividades desenvolvidas 
por esta comissão. 

Em 02 de abril de 2021, foram designados, por meio da Portaria 23/2021-CCAE-
DC, os professores Leonardo Figueiredo de Meneses (SIAPE 1575151), Nívea Marcela 
Marques Nascimento Macêdo (SIAPE 2887471) e Roseane Batista Feitosa Nicolau 
(SIAPE 2193172) para comporem a Comissão Eleitoral para conduzir o processo de 
escolha de representantes docentes do CCAE para o Conselho Superior Universitário 
(CONSUNI). 

Em reunião realizada em 19/04/2021 foi escolhido o professor Leonardo 
Figueiredo de Meneses como presidente da comissão. Na mesma ocasião, tomando por 
base o que preconiza o Regimento Geral da UFPB e a Resolução CCAE 01/2019, 
aprovada pelo Conselho do CCAE, foi elaborado o Edital 03/2021 contendo as regras e 
cronograma do pleito em questão. Em 26/04/2021 o Edital foi publicado e, não havendo 
pedidos de impugnação, abriu-se o prazo para inscrições das chapas. Vale destacar que o 
Edital previa a realização das eleições por meio eletrônico via sistema SigEleições e que, 
caso houvesse apenas um chapa, a eleição não necessitaria ser realizada, bastando 
apenas que o Conselho de Centro do CCAE homologue a chapa como sendo 
vencedora. 

Apenas uma chapa foi apresentada, intitulada Parangolés e composta pela 
professora Kelly Emanuelly de Oliveira, SIAPE 2136078, como representante titular, e 
pelo professor Marco Aurélio Paz Tella, SIAPE 1722411, como representante suplente. 

Em 12/05/2021 a comissão eleitoral realizou sua segunda reunião, ocasião em que 
foi realizado o deferimento da chapa inscrita e, não tendo havido pedidos de impugnação 
da chapa, em 19/05/2021 a candidatura foi homologada, conforme exposto na ata da 
terceira reunião da Comissão Eleitoral, realizada em 19/05/2021. 

Considerando as regras apresentadas no Edital 03/2021, apoiadas na 
regulamentação vigente, tendo havido apenas uma chapa inscrita e homologada, ficou 
dispensada a necessidade da realização do pleito por meio de votação dos pares. Sendo 
assim, por meio deste relatório final, a comissão eleitoral encaminha à Direção de Centro 
o resultado final do processo de escolha dos representantes docentes do CCAE para o 
CONSUNI. 



Ficam reconduzidos aos cargos, portanto, a professora Kelly Emanuelly de 
Oliveira e o professor Marco Aurélio Paz Tella, membros da Chapa Parangolés. 

Não havendo mais questões a serem tratadas, encaminhamos esse relatório final 
para aprovação por parte do Conselho de Centro, a fim de se homologar o resultado do 
pleito pelo referido colegiado. 

 

Rio Tinto – PB, 31 de maio de 2021. 
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