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ATA DE APURAÇÃO DOS RESULTADOS DA ELEIÇÃO PARA VICE-
COORDENADOR(A), DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA 
MÍDIA - PPGEM, REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2022. 
 
  
Em conformidade com o Edital Nº 004/2022, no dia dezoito de julho de 2022, pelo 
Sistema Integrado de Gestão de Eleições – SIGEleição – da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), iniciaram-se os procedimentos de votação para a eleição da 
Vice-coordenação do PPgEM, para a conclusão do mandato 2022-2024. Para Vice-
coordenação, concorreu a chapa única 01, composta por Juciano de Sousa Lacerda, 
docente do Programa de Pós-graduação em Estudos da Mídia, matrícula 1319361. 
Durante todo o período de votação até o seu encerramento, os trabalhos foram 
monitorados pela Comissão Eleitoral, representada pela Professora Kênia Beatriz Ferreira 
Maia (presidente), pelo professor Sebastião Guilherme Albano da Costa (membro titular) 
e pelo aluno de doutorado Odlinari Ramon Nascimento da Silva (como representante 
discente), e designada pela Portaria Eletrônica n. 120/2022-CCHLA, de 30 junho de 2022, 
publicada no Boletim de Serviço n. 118/2002. No processo de votação, foi registrada a 
seguinte ocorrência, os professores colaboradores não tiveram acesso à urna, apesar do 
formulário de solicitação da votação, chamada 378939, a comissão eleitoral ter marcado 
que os votantes deveriam ser "todos os docentes ativos e efetivos do Programa de Pós-
Graduação em Estudos da Mídia". Assim que o erro foi detectado, foi aberto um e foi 
recebida a seguinte resposta: "Lamentamos muito pelo ocorrido. Possivelmente o sistema não 
puxou os dados dos professores colaboradores, sendo só possível o cadastro dos permanentes. 
Existe um comando que é feito manualmente pela equipe que podemos incluir os nomes dos 
colaboradores, porém teria que ser feito antes de começar a eleição”. Às dezessete horas e 
dezoito minutos do dia dezoito de julho de 2022, foi gerado o relatório com o resultado 
final do pleito, tendo sido auditado pelo SIGEleição. Nenhuma outra intercorrência foi 
registrada pela Comissão Eleitoral, ao longo do dia. Após o encerramento da votação, a 
partir do resultado gerado automaticamente, de um total de 31 votantes, a chapa 1 obteve 
30 votos, tendo sido vencedora, conforme relatório que segue em anexo e dados 
esmiuçados na tabela abaixo: 
 
Tabela 1 – Número de votos na eleição para Vice-coordenação do PPGEM (2022-2024) 

Categoria Votos válidos Votos brancos Votos nulos 
Corpo docente PPgEM 10 (dez) 01 (hum) 0 (zero) 
Alunos Ativos do PPgEM 20 (vinte) 0 (zero 0 (zero) 

TOTAL 30 (trinta) 01 (hum) 0 (zero) 
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Aos vinte um dias do mês de julho de dois mil e vinte dois, às dez horas e dez minutos, a 
Comissão Eleitoral reuniu-se virtualmente para ratificar o resultado da eleição para vice-
coordenador (a) do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia (PPgEM) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), mandato de 2022-2024, para 
ratificar o resultado do referido pleito. A comissão, presidida pela professora Kênia 
Beatriz Ferreira Maia. considerou que o resultado tem validez institucional, pois seguiu 
em concordância com todos os requisitos exigidos pelo edital 004/2022. Sendo assim a 
comissão homologou o resultado que elegeu o professor Juciano Lacerda de Sousa vice-
coordenador do PPGEM (com trinta votos válidos e um em branco) em dezoito de julho 
de dois mil e vinte dois. Nada mais tendo a tratar a presidente da comissão, professora 
Kênia Beatriz Ferreira Maia, lavrou a seguinte ata, assinada por ela por demais membros 
da comissão, se julgarem necessário.  
 
 

    
Prof. Dr. Kênia Beatriz Ferreira Maia 

Matrícula SIAPE n. 1260106 (titular), presidente 
 
 

 
Prof. Dr. Sebastião Guilherme Albano da Costa 

Matrícula SIAPE n. 1645141 (titular) 
 
 
 
 

Me. Odlinari Ramon Nascimento da Silva 
Matrícula 20201004656 (representante discente – titular) 

 
 
 

Prof. Dr. Luciana Miranda Costa 
Matrícula SIAPE n. 1224874 (suplente) 


