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PAUTA 

 

Homologação dos resultados das eleições para as coordenações dos 

laboratórios da EPSJV – 2021/2023 

 

O presidente da Comissão Eleitoral da EPSJV, Rafael Bilio, fez a leitura da ata com o 

resultado das eleições para a coordenação dos laboratórios da EPSJV para o período 

2021-2023. 

 

As eleições foram realizadas nos dias 11 e 12 de agosto, com votação remota. No 

dia 12 de agosto, após o fechamento das urnas, a Comissão Eleitoral fez a 

apuração dos votos e os resultados foram divulgados no dia 13 de agosto. 

 

Os candidatos eleitos são os seguintes: 

 

Lateps 

Márcia Valéria - 100 % dos votos (11 eleitores, 11 votos na candidata) 

 

Labgestão 

Letícia Batista - 100% dos votos (7 eleitores, 7 votos na candidata) 

 

Lires 

Ana Cristina Reis - 100% dos votos (12 eleitores, 12 votos na candidata) 

 

Latec 

Etelcia Molinaro - 95% dos votos (20 eleitores, 19 votos na candidata, 1 voto nulo) 

 

Labman 

Alexandre Moreno - 100% dos votos (10 eleitores, 10 votos no candidato) 

 

Laborat 

Alda Lacerda - 100% dos votos (17 eleitores, 17 votos na candidata) 

 

Lic-Provoc 

Páulea Zaquini - 100% dos votos (11 eleitores, 10 votos na candidata, 1 ausência) 

 

Lavsa 

Edilene Menezes - 100% dos votos (21 eleitores, 20 votos na candidata, 1 

ausência) 

 

Labform 

Não houve eleição, pois não houve candidatos inscritos. 

 

 

O CD EPSJV homologou, por unanimidade, o resultado da eleição.  

 



 

Labform 

Anamaria Corbo explicou que, como não houve eleição no Labform, a Direção, 

seguindo o regimento interno da Escola vai designar Marco Antônio Santos como 

coordenador interino do laboratório, até que seja feito uma eleição para definir o 

novo coordenador do Labform. Ainda de acordo com o regimento, essa eleição deve 

acontecer em até 90 dias, a partir da data de designação do coordenador interino.  

 

A diretora agradeceu aos coordenadores que estavam deixando o CD EPSJV pelo 

trabalho realizado nos últimos dois anos. 

 

 

 

 

 

Presentes 

 

Alexandre Moreno (Labman) 

Alexandre Pessoa (Lavsa) 

Ana Lúcia Soutto Mayor (Lic-Provoc) 

Ana Reis (Lires) 

Anamaria Corbo (Direção) 

André Dantas (Labform) 

Camila Borges (Laborat) 

Carlos Eduardo Batistella (CCI) 

Etelcia Molinaro (Latec) 

Ingrid D’avilla (VDEI) 

Leonardo Maguela (SINF) - convidado 

Letícia Batista (Labgestão) 

Mário Mesquita (BEB) - convidado 

Marise Ramos (Lateps) 

Monica Vieira (VDPDT)  

Rafael Bilio (VDEI) - convidado 

Raquel Moratori (VDGDI) 

Talita Rodrigues (CCDE) 

Tiago Lopes (Grêmio Estudantil) 


