ATA DAS ELEIÇÕES PARA DIRETORIA DA ANPOLL (2014-2016) E
PARA MEMBROS DO CONSELHO DA ANPOLL (2014-2016)

Aos onze dias do mês de junho de dois mil e quatorze, em Florianópolis-SC, nas dependências
do Centro de Cultura e Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina, reuniu-se a
Comissão Eleitoral composta pelos professores Ida Maria Santos Ferreira Alves (UFF), Morgana
Fabiola Cambrussi (UFFS) e Rafael Vetromille-Castro (UFPEL). A Comissão conduziu o processo
eleitoral, seguindo as determinações estatutárias da ANPOLL. O processo de votação iniciou-se
às 10h e foi encerrado às 11h15min. Compareceram 76 votantes, os quais assinaram a lista de
frequência e efetuaram o voto em cédula única assim dividida: voto para Diretoria da ANPOLL,
para qual havia candidatura de chapa única; voto para membro do Conselho da ANPOLL, na
área de Estudos Literários, categoria na qual cada eleitor poderia votar em até 2 (dois)
representantes; voto para membro do Conselho da ANPOLL, na área de Estudos Linguísticos,
categoria na qual cada eleitor poderia votar em apenas 1 (um) representante. A chapa única
candidata à Diretoria da ANPOLL 2014-2016 é composta por: Fabio Akcelrud Durão (UNICAMP
– Presidente), Verónica Galindez Jorge (USP – Vice-presidente), Waldemar Ferreira Netto (USP
– Secretário), Maria Sílvia Betti (USP – 2º Secretário), Lúcia Granja (UNESP – Tesoureiro), Vera
Bastazin (PUC-SP – 2º Tesoureiro). Os candidatos a membros do Conselho da ANPOLL 20142016 e seus suplentes para a área de Estudos Literários são: Andréia Guerini (UFSC – Titular) e
Walter Carlos Costa (UFSC/UFC – Suplente); Sandra Guardini Teixeira Vasconcelos (USP –
Titular) e Maria Eulália Ramicelli (UFSM – Suplente). A candidata a membro do Conselho da
ANPOLL 2014-2016 e seu suplente para a área de Estudos Linguísticos é: Maria das Graças S.
Rodrigues (UFRN – Titular) e João Gomes da Silva Neto (UFRN – Suplente). Finalizada a
votação, a Comissão Eleitoral procedeu à apuração dos votos. O resultado da votação é assim
discriminado: para a Diretoria da ANPOLL 2014-2016 houve 70 votos a favor da chapa única,
05 votos em branco e 01 voto nulo; para membros do Conselho da ANPOLL 2014-2016, na área
de Estudos Literários, houve 62 votos para os candidatos Andréia Guerini (UFSC – Titular) e
Walter Carlos Costa (UFSC/UFC – Suplente), 41 votos para os candidatos Sandra Guardini
Teixeira Vasconcelos (USP – Titular) e Maria Eulália Ramicelli (UFSM – Suplente), 03 votos em
branco e 01 voto nulo; para membros do Conselho da ANPOLL 2014-2016, na área de Estudos
Linguísticos, houve 56 votos para os candidatos Maria das Graças S. Rodrigues (UFRN – Titular)
e João Gomes da Silva Neto (UFRN – Suplente), 19 votos em branco e 01 voto nulo. Nada mais
havendo a tratar, a Comissão Eleitoral encerrou seus trabalhos às 11h40min, quando eu,
Morgana Fabiola Cambrussi, lavrei a presente Ata que segue assinada por todos os integrantes
da Comissão Eleitoral.

