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EDITAL FACEPE 05/2009 
Eleição de Conselheiros nas Áreas de Ciências 

Agrárias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
 

RELATÓRIO DA COMISSÃO ELEITORAL 

A Comissão Eleitoral integrada pelos signatários foi nomeada pelo Conselho Superior da Fundação de 

Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco – FACEPE em 20/04/2009 para realizar, de acordo 

com o previsto no Art. 11, parágrafo 1º do Estatuto da Fundação, o processo de eleição de membros do 

Conselho Superior representantes das instituições públicas de ensino e pesquisa sediadas no estado nas 

áreas de Ciências Agrárias e de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Este relatório descreve os 

procedimentos seguidos pela Comissão Eleitoral e os resultados do processo eleitoral realizado. 

 

Publicação de edital para chamada de candidaturas 

Edital para chamada de candidaturas e informação sobre as regras definidas pela Comissão Eleitoral para a 

Eleição de Conselheiros nas Áreas de Ciências Agrárias e Ciências Humanas e Sociais foi publicado na página 

Internet da FACEPE em 28/07/2009. 

 

Recebimento e homologação de candidaturas 

Até a data limite de 11/09/2009 foram recebidas na Secretaria da Presidência da FACEPE três inscrições de 

candidaturas, relacionadas a seguir. 

Para a vaga de representante na área de Ciências Agrárias: 

 Fernando José Freire, CPF 477.415.114-91, Dr. em Agronomia (Solos e Nutrição de Plantas) pela 

Universidade Federal de Viçosa (UFV), Prof. Adjunto do Departamento de Agronomia/UFRPE 

 Marcelo de Andrade Ferreira, CPF 426.108.266-72, Dr. em Zootecnia pela Universidade Federal de 

Viçosa (UFV), Prof. do Departamento de Zootecnia/UFRPE, bolsista de produtividade 1B do CNPq 

Para a vaga de representante na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: 

 Ana Cristina Brito Arcoverde, CPF 420.232.624-53, Drª. em Sociologia pela Universidade de Paris, 

Profª. Titular do Departamento de Serviço Social/UFPE, bolsista de produtividade 1B do CNPq 

Tendo em vista o fato de um dos candidatos não ser bolsista de produtividade nível 1 do CNPq, a Comissão 

Eleitoral encaminhou consulta ao Conselho Superior relativa ao reconhecimento de seu notório saber 

científico nos termos do Art. 11, parágrafo 2º do estatuto da FACEPE, como previsto no item 4.1.1 do edital. 

Por unanimidade, o Conselho Superior reconheceu o notório saber científico do Prof. Fernando José Freire, 

habilitando-o, portanto, como candidato elegível à vaga de representante das instituições públicas de ensino 

e pesquisa na área de Ciências Agrárias. 

Considerando que todos os candidatos inscritos preenchem os requisitos previstos no edital, a Comissão 

Eleitoral homologou em 16/09/2009 as três candidaturas recebidas. 
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Listas de eleitores e processo de votação 

Como a lista de eleitores da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas cadastrados dentro do prazo 

inicialmente estabelecido continha apenas uma pequena parcela dos membros dos colegiados de programas 

de pós-graduação daquela área, a Comissão Eleitoral decidiu estender o prazo para o cadastramento de 

eleitores, o qual foi concluído apenas em 28/09/2009. Em conseqüência, o envio aos eleitores das senhas de 

acesso à cédula eletrônica, previsto no edital para 21/09/2009, só ocorreu em 30/09/2009. 

No dia 25/09/2009, o Prof. Marcelo de Andrade Ferreira, através de mensagem eletrônica enviada ao Prof. 

Arnóbio Gama (Diretor Científico da FACEPE) e repassada aos membros da Comissão Eleitoral, desistiu de 

sua candidatura à vaga para Conselheiro na Área de Ciências. A desistência do Prof. Marcelo Ferreira foi 

divulgada na página Internet da FACEPE em 28/09/2009 e a Comissão Eleitoral determinou que fosse 

retirada da cédula eletrônica já elaborada o nome do candidato desistente. Entretanto, por erro da equipe 

de apoio, durante parte do primeiro dia de votação o nome do candidato desistente ainda era visível na 

cédula eletrônica. Advertida desse problema, a Comissão Eleitoral determinou a imediata correção da cédula 

eleitoral, o que foi feito para o restante do período de votação, mas manteve a validade do processo em 

curso por avaliar não ter havido, em função do incidente, prejuízo para a manifestação da vontade dos 

eleitores.  

A eleição eletrônica ocorreu entre as 8h00 do dia 05/10/2009 e as 22h00 do dia 06/10/2009.  

 

Resultados do processo eleitoral 

Apurados os votos, o resultado final do pleito foi o seguinte: 

Área Ciências Agrárias Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas 

Candidato(a) Fernando José Freire Ana Cristina Brito Arcoverde 
Eleitores cadastrados 102 321 
Votos para o(a) candidato(a) 27 22 
Votos em branco 1 0 
Votos nulos 0 0 
Total de votos 28 22 
Abstenções 74 299 

 

Em conseqüência, a Comissão Eleitoral declarou eleitos os candidatos Fernando José Freire, na área de 

Ciências Agrárias, e Ana Cristina Brito Arcoverde na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. 

 

Recife, 09 de outubro de 2009. 
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