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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE DIREITO  
 

ATA DA CONSULTA ELEITORAL PARA ESCOLHA DE CHEFIA E 
SUBCHEFIA DO DEPARTAMENTO DE DIREITO PÚBLICO - SDB  

 
 

Nos dias 24 e 25 de janeiro de 2022, das 10 horas às 20 horas, a votação 

foi realizada regularmente, sendo contabilizados 23 (vinte e três) votos de 

servidores/as docentes e servidores/as técnicos/as; e 20 (vinte) votos de 

discentes. 

 

As pessoas presentes à mesa receptora foram as seguintes: 

 

NOME  Identificação  

Enzo Bello  SIAPE 1581648 

Letícia de Oliveira Gago Ramos de Souza SIAPE 1670592 

Carlos Augusto dos Santos  SIAPE 302820 

   

 Não foram registrados fatos relevantes e não houve votos em separado. 

 

Após o encerramento do pleito às 20 horas do dia 25/01/2022, no dia 

26/01/2022, às 10 horas, a Comissão Eleitoral, em reunião conjunta com os 

servidores da STI (representada por Carlos Augusto dos Santos), realizou o 

processo eletrônico de contagem de votos das respectivas urnas: Discentes; e 

Servidores/as Docentes e Servidores/as Técnicos/as-Administrativo/as. 
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 Urna Discentes: 

 

 

 
 

 

 Urna Servidores/as Docentes e Servidores/as Técnicos/as-

Administrativo/as: 
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Aplicando a fórmula regimental prevista no RGCE, o resultado da eleição 

para a Chefia e a Subchefia do Departamento de Direito Público (SDB) da 

Faculdade de Direito (ESD) expressa o seguinte resultado dos pontos de todas 

as categorias votantes = 54,51.  

 

• Vpi (total de votos de docentes) + Vfi (total de votos de técnicos-

administrativos = 23; 

• Vai (total de votos de discentes) = 20; 

• Tp (total de docentes com direito a voto) = 33;  

• Tf (total de técnicos-administrativos com direito a voto) = 1; 

• Ta (total de discente com direito a voto) = 1032.  

 

 
 

Finalizada a tabulação, a Comissão Eleitoral encaminhou a todos/as os/as 

eleitores/as, por e-mail, o resultado da apuração dos votos. Com a apuração, a 

comissão constituída para a realização desta consulta eleitoral homologou o 

resultado, com a eleição da Chapa 1 – composta pelo Professor Paulo Roberto 

dos Santos Corval, SIAPE 1737984, e pela Professora Wanise Cabral Silva, 

SIAPE 1317603 – para as funções de Chefia e Subchefia do Departamento de 

Direito Público (SDB) da Faculdade de Direito (ESD) da Universidade Federal 

Fluminense, pelo período de 02 (dois) anos.  

Por fim, agradecemos a participação da comunidade acadêmica e 

consideramos os trabalhos desta Comissão encerrados.  

 

 

Niterói, 26 de janeiro de 2021. 

 
_____________________________________ 

ENZO BELLO 
Professor Associado 2 

Presidente da CEL-SDB 
Siape 1581648 


