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Nos dias oito a dez de junho de dois mil e vinte e um, ocorreu a Consulta à Comunidade do 
Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (IHAC) para escolha do 
Diretor e Vice-Diretor desta Unidade, referente ao quadriênio 2021-2025. Nesta consulta, 
participou a chapa composta pelos professores Dr. Luís Augusto Vasconcelos da Silva (candidato 
a Diretor) e Dr. Milton Júlio de Carvalho Filho (candidato a Vice-Diretor). O processo foi conduzido 
por meio do sistema de votação online, Helios Voting, em duas urnas (professores/técnicos e 
estudantes). Finalizada a votação, foram computados 65 votos (63,1% dos votos válidos) para a 
chapa única e 0 votos em branco (0% dos votos válidos) entre professores e corpo técnico-
administrativo; entre estudantes, foram computados 138 votos (2,2% dos votos válidos) para a 
chapa única e 128 votos em branco (2,0% dos votos válidos), perfazendo o escore 90.86. 
Estavam aptos a participar do pleito, 102 servidores entre professores e corpo técnico-
administrativo e 6.374 estudantes de graduação e de pós-graduação, de acordo com o 
estabelecido em Regulamento. Nestes termos, a Comissão Organizadora da Consulta remete à 
Congregação para homologar a indicação do prof. Dr. Luís Augusto Vasconcelos da Silva para 
ocupar a função de Diretor e do prof. Dr. Milton Júlio de Carvalho Filho para ocupar a função de 
Vice-Diretor do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos, no 
quadriênio 2021-2025. Nada mais havendo a acrescentar, esta ata foi lavrada por Luiz Marcio 
Santos Farias e assinada pelos membros da Comissão Organizadora da Consulta. Salvador-BA, 
onze de junho de dois mil e vinte e um. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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