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COMUNICADO CEL/INF Nº 02/2022 de 18/07/ 2022 - APURAÇÃO 

ELEITORAL 
 
A COMISSÃO ELEITORAL LOCAL (CEL), constituída pela DTS EGA nº 14 de 25 de 
maio de 2022, publicada no Boletim de Serviço da Universidade Federal Fluminense nº 109 
de 13/06/2022, com o objetivo de apresentar as preferências para a escolha dos cargos de 
Coordenador e Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, em 
cumprimento ao que determina as Resoluções do CUV nº 104/97 e nº 005/20, e de acordo 
Com o Edital n° 01 de 13 de junho de 2022, veio tornar público a Apuração da Eleição, 
ocorrida no dia 18 de julho de 2022. 
 

Após o período de votação, a Comissão Eleitoral, em sessão pública e online, de acordo com o 
cronograma publicado no edital, realizou a contagem dos votos e a ponderação parcial dos 
dados das umas de discentes e docentes. O resultado final foi calculado com base na equação 
institucional e adotando arredondamento científico. 

 
 
 

          Pi   =   VPi +  VFi         VAi 
                TP + TF      +     TA 

 
Descrição dos elementos matemáticos: 

 
Pi = total de pontos do candidato i; 

VPi = total de votos de professores no candidato i; 
VFi = total de votos de técnicos-administrativos no candidato i;  
VAi = total de votos de alunos no candidato i; 
TP = total de professores com direito a voto; 
TF = total de técnico-administrativos com direito a voto;  
TA = Total de alunos com direito a voto. 

 

A Comissão Eleitoral, considerando ter tido apenas uma chapa candidata, apresenta a seguir, o 
resultado da Consulta Eleitoral: 

 

Memória de cálculo 
 
VPi+VFi 15 
TP+TF 17 
VPi+VFi/TP+TF 0,88 
VAi/TA                                                     0,37 
 
Pi= (VPi+VFi/TP+TF)+(VAi/TA) = 1,25 

 

 



Chapa eleita: “Chapa 01” 
 
Coordenador eleito: Prof. Dr. Felipe da Costa Trotta  
 
Vice-Coordenador eleito: Prof. Dr. José Benjamim Picado Sousa e Silva  

 
 
 

Niterói, 18 de julho de 2022. 
 
 
____________________________________ 

CARLA BARROS 
Presidente da Comissão Eleitoral 


