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Ata de Eleição para Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Artes Aplicadas 

EDITAL Nº 001, de 10 de março de 2021. 

 

A Vice-Coordenadora do Curso de Artes Aplicadas da Universidade Federal de São João del-Rei 

(UFSJ), no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados o resultado da 

eleição para o preenchimento de vagas de Coordenador e Vice-Coordenador do Curso de Artes 

Aplicadas. A votação ocorreu no dia 23 de março de 2021, através do site eleicoes.ufsj.edu.br, no 

horário de 8 horas às 17 horas. O resultado da apuração dos votos foi enviado pela Coordenação de 

Tecnologia do NEAD/UFSJ, para o e-mail institucional desta coordenadoria, logo após o término 

do período de votação. A eleição dos candidatos fez-se mediante todos os critérios definidos no 

Edital. Sendo assim, foi eleito como Coordenador do Curso de Artes Aplicadas, conforme tabela de 

classificação abaixo, o docente: 
 

CLASSIFICAÇÃO 

ORDEM NOME VOTOS* SITUAÇÃO 

1º Bruno de Guimaraens Amarante 13 Eleito 
* Soma dos votos dos docentes e discentes, sendo que não foi somado 1 (um) voto de um discente que votou 

em branco. 
 

Obtendo o índice calculado pela fórmula do edital para Coordenador:  

X = 0,5 x (3/12 + 10/99) = 0,175 

 

Foi eleito como Vice-Coordenador do Curso de Artes Aplicadas, conforme tabela de classificação 

abaixo, o docente: 
 

CLASSIFICAÇÃO 

ORDEM NOME VOTOS* SITUAÇÃO 

1º Alexandre Henrique Delforge 13 Eleito 

* Soma dos votos dos docentes e discentes, sendo que não foi somado 1 (um) voto de um discente que votou 

em branco. 
 

Obtendo o índice calculado pela fórmula do edital para Vice-Coordenador:  

X = 0,5 x (3/12 + 10/99) = 0,175 

 

São João del-Rei, 23 de março de 2021. 

 

_______________________________________ 

Profa. Luciana Beatriz Chagas 

Vice-coordenadora do Curso de Artes Aplicadas 

COAAP/UFSJ 


