
ATA DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CENTRO ACADÊMICO DE PEDAGOGIA 

DERMEVAL SAVIANI DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - CAMPUS 

DE CORNÉLIO PROCÓPIO. 

 

Aos treze dias do mês de abril de 2011, (13/04/2011), na sala B5 da Coordenação do 

curso de Pedagogia do campus da Universidade Estadual do Norte do Paraná, sito à 

na rodovia PR 160 – KM 0 – Cornélio Procópio, Estado do Paraná, com a presença 

dos sócios fundadores, atendendo convocação escrita mediante ao edital de eleições, 

tendo como ordem do dia a eleição e posse da diretoria, a qual dirigirá o centro 

acadêmico, nos próximo dois anos. A assembléia, esta que fora convocada e presidida 

pela acadêmica Cíntia Aparecida Paião, que após fazer uma breve explanação, 

justificou que não houve homologação de candidaturas para concorrer ao recém 

formado Centro Acadêmico, com exceção da chapa “Progressista”, sendo assim, em 

assembléia geral, foi aprovado em unanimidade pelos estudantes presentes o registro 

da nova coordenação na forma de aclamação. Em seguida fora apresentada a 

diretoria executiva, tendo como primeira coordenadora geral a acadêmica Monique 

Alessandra Barauna, Suplente da Coordenadoria Geral o acadêmico João Marcos 

Vitorino dos Santos, Coordenadoria de Finanças os acadêmicos Accacia Andrezza de 

Araujo Vicente e Valdemir Luis Feitoza, Coordenadoria de Eventos os acadêmicos 

Nícolas Luiz Plonkoski Gonçalves, Luana Aparecida de Alcantara Lacerda e Suélen de 

Farias Miranda, Coordenadoria de Imprensa e Comunicação os acadêmicos Aline 

Mayara Pereira Sartori, Adriane Ribas de Oliveira e Paloma Iop dos Reis, 

Coordenadoria de Secretariado os acadêmicos Eslayne de Oliveira Dias e Taís 

Cristina de Oliveira. A qual foi aprovada sem restrição, oficializando por meio de 

portaria específica sob nº 001/2011. 

Encerrados os trabalhos, encerrou-se a assembléia geral. Declaramos ainda que esta 

ATA confere com o original lavrado em livro próprio, que para fins de direito irá 

devidamente assinada.  

 

 

 

 

                                                                                       ______________________________ 

                                                                                  Cíntia Aparecida Paião                                                 
                                                                                 Presidente da Assembléia                                      

                                                                                   

 
 

                                                                                        ______________________________ 

                                                                                            Monique Alessandra Barauna 

                                          Coordenadora Geral CAPEDS-Portaria 001/2011  

 

 

 

 

Cornélio Procópio, 13 de Abril  de 2011 


