
ATA DA CONSULTA ELEITORAL PARA DIREÇÃO E VICE DIREÇÃO DO NDI – GESTÃO 2019/2021  

 

De acordo com o EDITAL DE CONVOCAÇÂO nº 03/CED/2019, referente à convocação e anúncio 

da consulta eleitoral para Diretor e Vice Diretor do Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) 

do Centro de Ciências da Educação, Gestão 2019/2021, no dia doze de junho de dois mil e 

dezenove foi realizada a referida eleição. Candidatou-se a seguinte chapa: Professora  Juliane 

Mendes Rosa La Banca (diretora) e Thaisa Neiverth (vice diretora). Foi designada pela Direção 

do Centro de Ciências da Educação a seguinte comissão eleitoral: Juliana Euzébio e Juliete 

Schneider como representante dos docentes, Isabel Cristina da Rosa e Marilza Nair dos Santos 

Moriggi representando os técnicos administrativos em educação e Adriano Santos Basso e 

Elisandra de Souza representando as famílias. A comissão eleitoral acompanhou os trabalhos 

coordenados pelos mesários, os quais ocorreram normalmente. Às dezoito horas e dez 

minutos a eleição foi encerrada e passou-se a contagem de votos, acompanhado dos seguintes 

apuradores: Isabel Cristina da Rosa  (presidente da comissão), Maria Raquel Barreto Pinto (vice 

diretora do NDI), Carolina Shimomura Spinelli (coordenadora pedagógica) e as técnicas 

administrativas em educação: Valdete Oliveira Martins, Ana Paula Minuzzi, Elisandra 

Fortkamp. As candidatas Juliane Mendes Rosa La Banca e Thaisa Neiverth também estavam 

presente na apuração. Participaram do pleito cento e sessenta (160 )  votantes, distribuídos da 

seguinte forma:  vinte e três ( 23 ) votos dos técnicos administrativos em educação, sendo 

vinte e um( 21 ) votos válidos, um (1) voto branco e 1 (um)  voto nulos; dezessete(17) votos 

dos docentes, sendo dezesseis (16) votos válidos e um (1) nulo; cento e vinte (120) das 

famílias, sendo cento e dezessete (116) votos válidos, (1) voto branco e (1) voto nulo. Foram 

desconsiderados dois (2) votos das famílias em função de terem colocado o voto na urna 

correspondente. A chapa acima citada foi eleita com 92,18 %  de votos válidos. Nada mais 

havendo a tratar, a apuração foi encerrada e eu, Isabel Cristina da Rosa, lavro a presente ata 

que vai assinada por mim e demais apuradores citados. 


