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ATA DA ELEIÇÃO PARA COORDENADOR E VICE-COORDENADOR DO CENTRO DE 
LÍNGUAS DA FACULDADE DE LETRAS PARA O PERÍODO DE MARÇO DE 2020 A MARÇO 
DE 2022 
 
Aos dias dezenove e vinte do mês de março do ano de dois mil e vinte, via Sistema SIGEleições e de 
acordo com o Edital nº 03/2020, foi realizada a eleição para Coordenador e Vice-Coordenador do Centro 
de Línguas da Faculdade de Letras – biênio 2020/2022. Inscreveram-se para a eleição o docente 
Alexandre de Araújo Badim, para Coordenador, e a docente Santinha Neuda Alves do Lago, para Vice-
Coordenadora, que compuseram a Chapa 01. A votação foi realizada das 8h do dia dezenove de março 
de dois mil e vinte às 17h do dia vinte de março de dois mil e vinte, via sistema SIGEleições, dentro do 
portal www.ufgnet.ufg.br. Após o término da votação, a presidente da Comissão Eleitoral, profa. 
Patrícia Roberta de Almeida Castro Machado procedeu à homologação do resultado no sistema 
SIGEleição. Dessa forma, dos noventa e quatro professores efetivos lotados na Faculdade de Letras e 
aptos a votarem, sessenta e quatro realizaram a votação, sendo cinquenta e seis favoráveis à chapa 01, 
um voto em branco e sete votos nulos. Dos quinze técnicos-administrativos efetivos e aptos a votarem, 
sete votaram, sendo sete favoráveis à chapa composta pelos docentes Alexandre de Araújo Badim e 
Santinha Neuda Alves do Lago. Assim, o resultado foi homologado pela profa. Patrícia Roberta de 
Almeida Castro Machado, estando a chapa 01, composta pelos docentes Alexandre de Araújo Badim e 
Santinha Neuda Alves do Lago eleita. Para constar, eu, Letícia Cristina de Alcântara Rodrigues, membro 
da Comissão Eleitoral, lavre a presente anta que, depois de lida, se julgada conforme e aprovada, segue 
assinada pelos demais membros da Comissão Eleitoral. Goiânia, vinte de março de dois mil e vinte. 
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