ATA FINAL DA COMISSÃO ELEITORAL DA ELEIÇÃO PARA DIRETOR GERAL DO
CCT/UDESC COM RELATÓRIO FINAL CONSUBSTANCIADO

Ao vigésimo quarto dia do mês de março de 2021, a Comissão Eleitoral designada
pelas Portarias Internas do CCT nº 010/2020, de 19/02/2020 e nº 156/2020 de
10/12/2020, e atendendo ao disposto no artigo 7.3 do Edital Retificado para Eleição
para Diretor Geral do CCT-UDESC, aprovado em Conselho de Centro do CCT em
09/12/2020, de acordo com o Processo SGPe nº 4738/2020, se reuniu na presença do
presidente, Marcelo da Silva Hounsell, e dos membros Douglas Padilha, Cleverson
Rosa, Gabriel Günther da Rosa, Edio Cunha da Costa e, Fernando Buzzulini Prioste. A
presidência apresentou o relatório, que segue abaixo, aos membros da Comissão que,
após discutido e votado, foi aprovado por unanimidade por todos. E por ser a
expressão da verdade foi lavrada a presente ata que vai assinada digitalmente por
mim, pelos membros servidores e assinada de próprio punho pelo membro discente da
Comissão Eleitoral.

Marcelo da Silva Hounsell
(Presidente)
Cleverson Rosa (Secretário)
Edio Cunha da Costa
Fernando Buzzulini Prioste
Douglas Padilha
Gabriel Günther da Rosa

Assinatura Digital
Assinatura Digital
Assinatura Digital
Assinatura Digital
Assinatura Digital

RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO
ELEIÇÃO PARA DIRETOR GERAL DO CCT/UDESC

Em 19/02/2020 foi publicada Portaria do CCT de nº 010/2020 que instituiu a Comissão
Eleitoral para eleição do Diretor Geral do CCT/UDESC para o período, àquela época,
iniciando em 25/06/2020. Em 03/03/2020, a Comissão se reuniu e analisou a
homologação das candidaturas, homologando ambas as candidaturas apresentadas.
Nesta mesma oportunidade, a Comissão estabeleceu regramento quanto a propaganda
eleitoral para ser feita no âmbito do Campus. Esta reunião produziu a Ata No. 1.
Concomitantemente, foi criado sítio na internet para ampla divulgação das decisões da
Comissão,
bem
como
das
informações
dos
candidatos
(link:
https://www.udesc.br/cct/direcaogeral/eleicaodiretorgeral).
Em
06/03/2021,
a
presidência da Comissão, na presença de dois de seus membros, dos dois candidatos
Campus Universitário Prof. Avelino Marcante
Rua: Paulo Malschitzki, 200 – Zona Industrial Norte
CEP: 89.219-710 – Joinville – SC – Brasil

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por FERNANDO BUZZULINI PRIOSTE e EDIO CUNHA DA COSTA e CLEVERSON ROSA e DOUGLAS PADILHA e MARCELO DA SILVA HOUNSELL em 24/03/2021 às 22:20:04, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00004738/2020 e o código JD84E37H.

c

67

e de mais um representante de cada candidatura, procedeu o sorteio do número dos
candidatos para a cédula de votação. Após sorteio, os números ficaram assim
definidos: Número 10 para a candidatura do prof. Fernando Roberto Xavier e número
20 para a candidatura do prof. Antônio Heronaldo de Sousa. Na mesma ocasião,
obteve-se o entendimento de que não seriam usadas camisetas no dia da votação.
Esta reunião produziu a Ata No. 2, que também foi publicada no sítio supracitado. Por
conta do estado de Pandemia causada pelo novo coronavírus, a UDESC decidiu
suspender as atividades acadêmicas presenciais de graduação e pós-graduação em
todas as unidades de ensino a partir de 17/03/2020. Nesta mesma data, Nota Oficial no
sítio da instituição informa “suspensão por tempo indeterminado” das eleições para os
cargos de diretor-geral nas unidades, incluindo o CCT, determinando ainda, interrupção
das campanhas. O andamento do pleito ficou suspenso até que o CONSUNI aprovou a
Resolução 065/2020 de 21/10/2020, que adotou o "Sistema de Votação Online Helios
Voting” para alguns pleitos e permitiu esta modalidade para ser efetuada para eleição
de Diretor Geral, mediante aprovação do respectivo Conselho de Centro, conforme
reza o inciso III do Artigo 2º desta resolução. Consulta encaminhada ao Conselho de
Centro do CCT constando retificação do Edital foi apreciada neste Conselho em
09/12/2020 e aprovada por unanimidade. Em decorrência da retificação do Edital, foi
emitida portaria interna CCT No. 156/2020 em 10/12/2020 indicando o servidor Douglas
Padilha, para compor a Comissão Eleitoral. Foi retomada a campanha em 23/02/2021,
foram também iniciados os preparativos para a votação online. A lista dos votantes foi
publicada no sítio da Comissão, bem como as Atas e, inclusive, a planilha eletrônica
que seria usada para o cálculo do pleito. Em 22/03/2021, foram enviadas a todos os
votantes dos três colégios eleitorais, a identificação e senha para participarem da
votação. A apuração foi conduzida de forma pública online, através de sala de
videoconferência (http://encurtador.com.br/hCX19) divulgada como notícia no sítio da
UDESC-Joinville em 22/03/2021 e informação enviada para o email institucional de
todos os membros dos colégios eleitorais. Às vinte e uma horas do dia 24/03/2021 se
iniciaram os trabalhos de escrutínio das urnas remotas dos discentes, servidores
técnico-administrativos e servidores docentes, obtendo-se do sistema Helios Voting os
números totais de votos. Após a apuração online dos dados, a Comissão Escrutinadora
registrou em ata os dados obtidos publicamente do Sistema Helios Voting,
encaminhando-os para a Comissão Eleitoral. Esta, de posse dos dados e atendendo o
item 2.1 do Edital Retificado para a determinação do colégio eleitoral com base nas
listagens publicadas no sítio da Comissão Eleitoral, calculou então o Coeficiente
Eleitoral seguindo o Decreto 4184-2006 do Estatuto UDESC, no seu Capítulo IV, Art.
71 à 76. O resultado foi publicado no sítio da Comissão Eleitoral apontando o prof.
Antônio Heronaldo de Sousa como eleito para Diretor Geral do CCT para a Gestão
2021-2025. Este é o relato.
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