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ATA DA VOTAÇÃO PARA COORDENADOR(A) E VICE-COORDENADOR(A) DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO COMUNICAÇÃO, CULTURA E AMAZÔNIA 

(PPGCOM), REALIZADA NO DIA 03/09/2019. 

 

Aos três dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, na Sala 1 da Faculdade de 

Comunicação (Facom) da Universidade Federal do Pará (UFPA), na Cidade 

Universitária Professor José de Silveira Netto, realizou-se a votação para as funções de 

Coordenador(a) e Vice-coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação, Cultura e Amazônia (PPGCOM) para o biênio setembro de 2019 a 

setembro de 2021, conforme programação expressa no Edital e na Retificação do 

Calendário Eleitoral. A Seção Eleitoral foi composta pelos membros do Colegiado do 

PPGCOM e pela Comissão Eleitoral (Portaria 119/2019 do ILC/UFPA), composta pelo 

Prof. Dr. Luiz Cezar Silva dos Santos como Presidente da Comissão e representante 

titular dos docentes, por Rafael Acatauassú Ferreira na condição de representante titular 

dos técnico-administrativos e por Denise Cristina Salomão Corrêa como representante 

dos discentes, em substituição da titular Camila de Andrade Simões. A seção foi 

instalada às 16h30, na presença da Profª. Drª. Elaide Martins da Cunha, atual 

Coordenadora do PPGCOM, que abriu a reunião extraordinária e, ato contínuo, solicitou 

ao Prof. Dr. Luiz Cezar Silva dos Santos que passasse a presidi-la, na condição de 

presidente da Comissão Eleitoral, considerando que se tratava de reunião com pauta 

única, destinada à escolha dos novos coordenadores do Programa. Concorreu a única 

chapa inscrita, Chapa 01, composta pela Profª. Drª. Manuela do Corral Vieira, na 

condição de Coodenadora, e pelo Prof. Dr. Leandro Rodrigues Lage, na condição 

de Vice-coordenador. Foram distribuídas as cédulas eleitorais aos presentes, os 

eleitores votaram e Comissão Eleitoral fez a contagem dos votos, às 17h45. 

Compareceram e votaram quinze (15) eleitores, conforme lista de presença em 

anexo, sendo computados quatorze (14) votos válidos para a Chapa 01, sendo 

vencedora do pleito, com um voto nulo por rasura, para as funções de 

Coordenadora e Vice-coordenador do PPGCOM - Biênio setembro de 2019 a 

agosto de 2021. Apesar da Eleição ter sido para o Biênio 2019-2021, a Coordenadora 

Eleita, Profª. Drª. Manuela do Corral Vieira, e o Vice, Prof. Dr. Leandro Rodrigues Lage, 

antes do início da votação, firmaram o compromisso de cumprir um ano de gestão e não 

dois. A professora Elaide e o professor Luiz Cezar agradeceram a todos pela presença 

e pelo resultado, ressaltando a importância do esforço coletivo dos presentes para o 

andamento das atividades do Programa de Pós-Graduação. Nada mais havendo a 

tratar, o professor Luiz Cezar encerrou a reunião, lavrou-se a presente ata, que se 

encontra devidamente assinada pelos membros da Comissão Eleitoral. Belém, 03 de 

setembro de 2019. 
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