
ATA DECLARATÓRIA REFERENTE A 5ª ELEIÇÃO DO CENTRO ACADÊMICO 

DE ADMINISTRAÇÃO – UFERSA. 

 
Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, com início às dezesseis horas e quarenta 

minutos e termino às vinte e uma horas, no de Prédio Ciências Sociais da UFERSA – Campus 

Mossoró, a Comissão Eleitoral do Centro Acadêmico de Administração, realizou a eleição para 

a 5ª Direção do CAAD – UFERSA, com a participação de cento e trinta e oito votantes. A eleição 

foi presidida pelos alunos coordenadores, Mariana Gandarela e Alisson Lima, do Centro 

Acadêmico em atuação. Estavam dispostos no local, informações sobre a Chapa e seus 

componentes a propósito de dar apoio aos eleitores, e todo material necessário para a 

realização da atividade, tais como cédula de votação, lista para assinatura dos votantes e urna. 

O curso de Administração conta com um total de quatrocentos e trinta e oito alunos ativos, do 

quais apenas cento e trinta e oito participaram da votação. Logo após, ocorrido o tempo de 

votação, a urna sob domínio da Comissão Eleitoral é levada para apuração dos votos, que deu 

vitória a Chapa Única, IntegrAdm, com 91,34 % dos votos válidos. O total de cento e vinte e 

seis votos elegeu a Gestão Integradm, havendo apenas 12 votos nulos.   A imputação de cargos 

da nova Direção está sobre a seguinte atribuição: Jordana Costa - Direção Geral, 7° período; 

Giancarlo Santos - Vice-Direção Geral, 2° período; Valdir Nunes - Direção de Assuntos 

Estudantis, 3° período; Ernando Araújo - Direção de Imprensa, 3° período; José Jerônimo - 

Direção de Esportes, 4° período; Luérgia de Vaniele - Direção de Projetos e Extensão, 3° 

período; Nayara Rayane - Direção de Eventos e Cultura, 3° período; Ana Beatriz - Secretário de 

Finanças, 4° período e; Almiro Oliveira - 1ª Secretário, 1º período. Assim determinada nova 

Gestão, a Comissão Eleitoral marca para o dia dezenove de fevereiro a Cerimônia de Posse que 

transferirá os cargos da gestão atual para a Chapa eleita. Nada mais havendo a tratar, foi 

lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Mariana Gandarela, Vice-Presidente 

da Comissão Eleitoral, pelo Presidente do Centro Acadêmico de Administração da 

UFERSA.   
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