
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

 
 

 
          RESULTADO FINAL – ELEIÇÕES 2018 

 
 

Aos dez dias do mês de dezembro de 2018, reuniram-se os membros da comissão eleitoral 2018 para finalizar o 

processo eleitoral. Não foram registrados recursos contra o resultado preliminar divulgado no dia cinco de dezembro. A 

partir da eleição realizada nos dias 03 e 04 de dezembro de 2018, através do Sistema de Consultas da FURG, para 

escolha dos coordenadores e coordenadores adjuntos do Programa de Pós-Graduação em Educação, do Curso de 

Educação Física e do Curso de Pedagogia. O relatório gerado pelo sistema de consultas da FURG (anexo 1) registrou 

22 votos (vinte e dois) favoráveis e nenhum em branco à candidata à Coordenação Raquel Pereira Quadrado e 21 

votos (vinte e um) favoráveis e 1 voto (um) em branco à candidata à Coordenação Adjunta Joice Araújo Esperança, 

concorrentes da chapa única para a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação. O relatório gerado 

pelo sistema de consultas da FURG (anexo 2) registrou 62 votos (sessenta e dois) favoráveis e 1 voto (um) em branco 

à candidata à Coordenação Sabrina das Neves Barreto e 61 votos (sessenta e um) favoráveis e 2 votos (dois) em 

branco à candidata à Coordenação Adjunta Eliane da Silveira Meirelles Leite, concorrentes da chapa única para a 

Coordenação do Curso de Pedagogia. O relatório gerado pelo sistema de consultas da FURG (anexo 3) registrou 18 

votos (dezoito) favoráveis e nenhum em branco ao candidato à Coordenação Arisson Vinícius Landgraf Gonçalves e 17 

votos (dezessete) favoráveis e 1 voto (um) em branco ao candidato à Coordenação Adjunta Gustavo da Silva Freitas, 

concorrentes da chapa única para a Coordenação do Curso de Educação Física. 

 

Comissão Eleitoral: 

 

_______________________________ 

Dinah Quesada Beck 

 

_______________________________ 

Emanuelle Fritzen Machado 

 

_________________________________ 

Luciana Toaldo Gentilini Avila 

 

__________________________________ 

Renata Cristina Lopes Andrade 

 

_________________________________ 

Maria Caroline Aguiar da Silveira 

 

 

Rio Grande, 10 de dezembro de 2018. 

 

 

* (A via original encontra-se assinada) 


