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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO
Aos 17 dias do mês de dezembro do ano de 2020, às nove horas, no ambiente virtual do LimeSurvey,
realizou-se a fase de votação das Eleições para Direção, Coordenações de Curso, Conselho de Campus e
Comissões Locais do Campus São Borja da Universidade Federal do Pampa, previstas no Edital Geral nº
3/2020, aprovado pelo CONSUNI, e Edital Complementar nº 1/2020, aprovado pelo Conselho de Campus.
Minutos antes, às oito horas e trinta e seis minutos começaram os disparos por e-mail dos convites para
votação, processo que se estendeu até às nove horas e trinta minutos. A par r do início da votação, às nove
horas, os votantes puderam ter acesso aos links de votação constantes dos e-mails disparados. Para efeitos
de esta s cas da Comissão Eleitoral Local (CEL), registre-se que o bloco de envios mais demorado, os dos
convites para o universo dos discentes votantes do Campus, no total de um mil, seiscentos e sessenta e três
convites, levou das oito horas e quarenta e cinco minutos às nove horas e um minuto. Não houve ocorrências
relevantes e o sistema de consulta empregado, o LimeSurvey, não apresentou, aparentemente,
inconsistências ou problemas de desempenho. Dois votantes, apenas, comunicaram que não teriam recebido
link para votar, mas veram retorno de que o registro dos envios foi iden ﬁcado no sistema, sendo
orientados a checar as caixas de entrada, spam e lixeira de seus e-mails ins tucionais. Como não retornaram
mais o contato, presumimos sanado o problema que nos foi reportado. Nada mais havendo a tratar, no dia
seguinte, aos 18 dias do mês de dezembro do ano de 2020, às quatorze horas, o Senhor Presidente da CEL,
Professor Doutor Gerson de Lima Oliveira, deu por encerrada a etapa de votação do processo eleitoral citado
supra, da qual, para constar, eu, Jeferson Andrade Duda, membro técnico-administra vo da CEL, lavrei a
presente Ata, que, lida e aprovada, vai por membros da CEL assinada eletronicamente.
Assinado eletronicamente por JEFERSON ANDRADE DUDA, Assistente em Administração, em
18/12/2020, às 17:36, conforme horário oﬁcial de Brasília, de acordo com as norma vas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por GERSON DE LIMA OLIVEIRA, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
18/12/2020, às 17:44, conforme horário oﬁcial de Brasília, de acordo com as norma vas legais aplicáveis.
Assinado eletronicamente por HELENA CLAUDIA DE PELEGRIN BASSO FEIL, Assistente em
Administração, em 18/12/2020, às 21:35, conforme horário oﬁcial de Brasília, de acordo com as
norma vas legais aplicáveis.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0430259 e o
código CRC 4BB6A2C9.
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