
Ata de apuração do resultado da consulta à comunidade acadêmica para a escolha da nova direção 

e vice-direção da Faculdade de História, mandato: 2023-2026. 

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, com início às dezessete 

horas, na sala vinte e nove da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás, a comissão 

eleitoral organizadora da consulta à comunidade acadêmica desta Faculdade, para a escolha da 

nova direção e vice-direção, mandato 2023-2026, realizada entre às oito horas do dia vinte e cinco  

e quinze horas do dia vinte e seis do corrente mês, por meio do sistema on line denominado 

SIGEleição. Concorreram ao pleito as seguintes chapas: 1) Professora Fabiana de Souza Fredrigo 

(Diretora) e Professor Roberto Abdala Júnior (Vice-Diretor); 2) Professora Adriana Vidotte 

(Diretora) e Professor Cristiano Nicolini (Vice-Diretor). Segundo as normas desta consulta 

procedeu-se à apuração, com os dados registrados pelo SigEleição, obtendo-se o seguinte 

resultado: Chapa 1, setenta votos discentes e vinte e dois votos servidores (professores e técnico-

administrativos); Chapa 2, sessenta e oito votos discentes e dezesseis votos servidores 

(professores e técnico-administrativos). Registro de um voto em branco de discentes e um voto 

em branco de servidores.  Aplicou-se a fórmula: 6,5x(DTV/DTA) + 3,5X(DIV/DIA), onde DTV 

é o número de docentes e técnico-administrativos votantes; DTA o número de docentes e técnico-

administrativos aptos ao voto; DIV o número de discentes votantes e DIA o número de discentes 

aptos ao voto. A chapa 1 obteve a pontuação: quatro vírgula zero seis e a chapa 2 obteve a 

pontuação: três vírgula zero nove. Desta forma, a chapa 1, com maior pontuação, foi proclamada 

vencedora. Nada mais havendo a tratar lavrou-se a presente ata. 
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