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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO ARARANGUÁ 
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Edital de Convocação no 001/ConselhodoCTS/ARA/2020 – Consulta Pública Informal para 
escolha do Diretor e do Vice-diretor do Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde da 

Universidade Federal de Santa Catarina 
 
O Presidente do Conselho do Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde no uso de suas atribuições, 
considerando o que determina o Regimento Geral da UFSC, o Estatuto da UFSC, o Regimento do 
Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde do Campus de Araranguá e o disposto no Art. 4º do 
Regimento Interno do Conselho da Unidade, considerando os termos da Portaria Normativa nº 
364/2020/GR, de 29 de maio de  2020, juntamente com a comissão eleitoral, responsável pela 
realização da consulta pública informal para eleger os cargos de Diretor e Vice-diretor do Centro 
de Ciências, Tecnologias do Campus Araranguá, resolve: 
 
 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
 
Art. Io – Anunciar e convocar os membros da Comunidade Universitária do Centro de Ciências, 
Tecnologias e Saúde do Campus Araranguá, para nos dias 27 e 28 de outubro de 2020, das 9 às 
17 horas, por meio do Sistema de Votação On-Line e-Democracia (não presencial), elegerem o 
Diretor e o Vice-diretor do Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde do Campus Araranguá. 
 
Art. 2o – O Diretor e o Vice-Diretor serão escolhidos para um mandato de quatro anos, com início 
imediatamente após o término do mandato dos dirigentes atuais (25 de dezembro de 2020), 
permitida uma recondução. 
 
Art. 3º – Para candidatar-se ao cargo de Diretor ou Vice-diretor, é necessário ser docente do 
quadro permanente da UFSC, lotado no Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde, integrante da 
carreira do magistério superior e portador do título de doutor. 
 
 

DAS INSCRIÇÕES 
 
Art. 4o – As inscrições dos candidatos a Diretor e Vice-diretor serão realizadas em formato de 
chapa, exclusivamente por meio eletrônico (não presencial), com o preenchimento e assinatura 
do formulário de inscrição (Apêndice A), que deverá ser assinado digitalmente pelos dois 
integrantes da chapa (em conformidade com a Portaria Normativa no 276/2019/GR/UFSC que 
disciplina o uso de certificação digital na UFSC) e enviado no formato PDF ao endereço da 
comissão eleitoral eleicao.cts.ara@contato.ufsc.br, de 01 a 18 de setembro de 2020. 
 
Parágrafo único: O formulário de inscrição da chapa, além do registro da candidatura, terá 
validade como compromisso expresso por escrito do cumprimento do Regimento do Conselho 
do CTS uma vez eleitos, e de declaração expressa de que, se escolhidos, aceitarão a investidura. 
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Art. 5o – A homologação preliminar das inscrições pela comissão eleitoral ocorrerá de 21 a 25 de 
setembro de 2020 e será publicada na página do CTS (http://cts.ararangua.ufsc.br/).  
 
Art. 6º - Das candidaturas preliminarmente homologadas, caberá recurso para impugnação de 
chapa nos dias 27 e 28 de setembro de 2020 e deverão ser encaminhados à comissão eleitoral 
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço eleicao.cts.ara@contato.ufsc.br. 
 
§ 1º - A impugnação de que trata o caput deste artigo deverá ser acompanhada de prova da 
incompatibilidade alegada e poderá ser apresentada:  
 
I - pelos candidatos; 
II - por qualquer eleitor. 
 
§ 2º - Havendo impugnação, será dado conhecimento do fato à chapa mediante notificação, 
estabelecendo o prazo de 48 horas para manifestação, contados do seu recebimento. 
 
§ 3º - O pedido de impugnação não tem efeito suspensivo do processo eleitoral. 
  
Art. 7º - Os componentes da chapa poderão requerer até o término das inscrições o 
cancelamento da inscrição da respectiva chapa.  
 
Art. 8º - A ordem das chapas será definida por sorteio. 
 
Art. 9º - Após o término do prazo das inscrições, a substituição de candidatos somente poderá 
ocorrer nos casos de falecimento ou incapacitação física ou mental do candidato inscrito.  
 
Art. 10 - Havendo desistências de chapas, após o término das inscrições, serão considerados 
nulos os votos que Ihe forem atribuídos.  
 
Art. 11 - Findo o prazo de recursos contra a lista preliminar de candidatos, e após a análise dos 
mesmos, a comissão eleitoral emitirá a lista final das chapas inscritas em 01 de outubro de 2020, 
que será publicada na página do CTS (http://cts.ararangua.ufsc.br/).  
 
 

DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO 
 
Art. 12 – A consulta junto à comunidade universitária de Araranguá, em primeiro turno, realizar-
se-á nos dias 27 e 28 de outubro de 2020, das 09 às 17 horas, por escrutínio secreto e uninominal 
e acontecerá por meio do Sistema de Votação On-Line e-Democracia, serviço oferecido pela 
Coordenadoria de Certificação Digital da Sala Cofre da UFSC, disponível no endereço https://e-
democracia.ufsc.br, sendo vedada a adoção de qualquer outro sistema. 

http://cts.ararangua.ufsc.br/
mailto:eleicao.cts.ara@contato.ufsc.br
http://cts.ararangua.ufsc.br/
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Art. 13 – A identificação do eleitor no acesso à cabine digital do sistema e-Democracia será feita 
pelo Sistema de Gestão de Identidade da UFSC (IdUFSC).  
 
Art. 14 – O link da cabine de votação será encaminhado para o e-mail institucional dos eleitores.  
 
Art. 15 – É de responsabilidade do eleitor a correta execução do procedimento de votação. Caso 
o eleitor não efetue o procedimento até o final indicado pelo sistema, seu voto não será 
contabilizado.  
 
Art. 16 – São aptos a votar todos os servidores docentes e técnico-administrativos, ativos, 
integrantes das respectivas carreiras e lotados nas subunidades de Araranguá, bem como alunos 
dos cursos de graduação e de pós-graduação oferecidos pelo CTS, devidamente matriculados. 
 
Art. 17 – Não será permitido o voto cumulativo, por procuração ou em separado, conforme 
previsto no Regimento da UFSC. 
 
Art. 18 – A consulta pública informal em primeiro turno será validada com qualquer quórum. 
 
Art. 19 - Os votos válidos na consulta em primeiro turno serão paritários entre as três categorias 
(docentes, técnicos administrativos em educação e discentes). 
 
Parágrafo primeiro: O índice de votação em cada segmento será obtido mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: número de votos válidos na chapa, dividido pelo número total de eleitores 
votantes no respectivo segmento, multiplicado por 1/3, conforme segue: 

 
I – Índice de Docentes (ID) será igual ao número de votos válidos na chapa, (DV), dividido 

pelo total de docentes votantes, (TD), multiplicado pelo fator 1/3. 
 
ID: DV / (3.TD) 
 
II – Índice de Técnicos Administrativos em Educação (ITA) será igual ao número de votos 

válidos na chapa, (TAV), dividido pelo total de técnicos administrativos votantes, (TTA), 
multiplicado pelo fator 1/3. 

 
ITA: TAV / (3.TTA) 
 
III – Índice de Alunos (IA) será igual ao número de votos válidos na chapa, (AV), dividido 

pelo total de alunos votantes, (TA), multiplicado pelo fator 1/3. 
 
IA: AV / (3.TA) 
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Parágrafo segundo: Consideram-se válidos os votos atribuídos a candidatos regularmente 
inscritos, excluídos os votos em branco e os nulos.  
 
Art. 20 – Encerrada a votação, a comissão eleitoral designada receberá os relatórios eletrônicos 
de eleição gerados pelo sistema e-Democracia, separados por categoria (docente / técnico-
administrativo em educação / discente) e providenciará o cálculo dos percentuais para cada um 
deles, bem como o preenchimento da ata da eleição, que deverá ser assinada digitalmente. 
 
Art. 21 - Será declarada vencedora em primeiro turno a chapa que, somados os índices obtidos 
por ela em cada um dos segmentos, alcance índice de votação superior a 0,50. 
 
Art. 22 - A divulgação do resultado preliminar da consulta pública informal em primeiro turno 
será divulgada em 29 de outubro de 2020, e será publicada na página do CTS 
(http://cts.ararangua.ufsc.br/), juntamente com os relatórios emitidos pela CCD. 
 
Art. 23 - Do resultado preliminar da consulta pública, caberá recurso de 30 a 03 de novembro de 
2020 e deverão ser encaminhados à comissão eleitoral exclusivamente por meio eletrônico, no 
endereço eleicao.cts.ara@contato.ufsc.br. 
 
Art. 24 - Findo o prazo de recursos contra o resultado preliminar, e após a análise dos mesmos, 
a comissão eleitoral emitirá o resultado final da consulta pública informal em 05 de novembro 
de 2020, que será publicado na página do CTS (http://cts.ararangua.ufsc.br/).  
 
Art. 25 -  Cumprindo o disposto no parágrafo primeiro do artigo 19 desta normatização, o 
processo apresentando a chapa vencedora será encaminhado ao Conselho do CTS para 
homologação do resultado final em primeiro turno.  
 
Art. 26 -  Não havendo chapa vencedora em primeiro turno, o processo continuará sob os 
cuidados da comissão eleitoral para que se proceda a realização do Segundo Turno de Votação, 
entre as duas chapas mais votadas, conforme cronograma. 
 
 

DA VOTAÇÃO EM SEGUNDO TURNO 
 
Art. 27 - A consulta junto à comunidade universitária de Araranguá, em segundo turno, será 
realizada nos dias 24 e 25 de novembro de 2020, das 09 às 17 horas, por escrutínio secreto e 
uninominal e acontecerá por meio do Sistema de Votação On-Line e-Democracia, serviço 
oferecido pela Coordenadoria de Certificação Digital da Sala Cofre da UFSC, disponível no 
endereço https://e-democracia.ufsc.br, sendo vedada a adoção de qualquer outro sistema. 
 

http://cts.ararangua.ufsc.br/
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Art. 28 - A identificação do eleitor no acesso à cabine digital do sistema e-Democracia será feita 
pelo Sistema de Gestão de Identidade da UFSC (IdUFSC).  
 
Art. 29 – O link da cabine de votação será encaminhado para o e-mail institucional dos eleitores.  
 
Art. 30 – É de responsabilidade do eleitor a correta execução do procedimento de votação. Caso 
o eleitor não efetue o procedimento até o final indicado pelo sistema, seu voto não será 
contabilizado.  
 
Art. 31 - São aptos a votar todos os servidores docentes e técnico-administrativos, ativos, 
integrantes das respectivas carreiras e lotados nas subunidades de Araranguá, bem como alunos 
dos cursos de graduação e de pós-graduação oferecidos pelo CTS, devidamente matriculados. 
 
Art. 31 - Não será permitido o voto cumulativo, por procuração ou em separado, conforme 
previsto no Regimento da UFSC. 
 
Art. 33 – A consulta pública informal em segundo turno será validada com qualquer quórum. 
 
Art. 34 - Os votos válidos em segundo turno serão paritários entre as três categorias (docentes, 
técnicos administrativos em educação e discentes). 
 
Parágrafo primeiro: Para cálculo do índice de votação, serão seguidas as mesmas regras 
estabelecidas no parágrafo primeiro do artigo 19 deste edital. 
 
Parágrafo segundo: Consideram-se válidos os votos atribuídos a candidatos regularmente 
inscritos, excluídos os votos em branco e os nulos.  
 
Art. 35 – Encerrada a votação, a comissão eleitoral designada receberá os relatórios eletrônicos 
de eleição gerados pelo sistema e-Democracia, separados por categoria (docente / técnico-
administrativo em educação / discente) e providenciará o cálculo dos percentuais para cada um 
deles, bem como o preenchimento da ata da eleição, que deverá ser assinada digitalmente. 
 
Art. 36 - Será declarada vencedora a chapa que obtiver maioria simples dos votos. 
 
Art. 37 – Em caso de empate será declarada eleita a chapa do candidato a diretor mais antigo no 
exercício do magistério da UFSC e, persistindo o empate, do candidato a diretor mais idoso. 
 
Art. 38 - A divulgação do resultado preliminar da consulta pública informal em segundo turno 
será divulgada em 26 de novembro de 2020, e será publicada na página do CTS 
(http://cts.ararangua.ufsc.br/), juntamente com os relatórios emitidos pela CCD.  
 

http://cts.ararangua.ufsc.br/
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Art. 39 - Do resultado preliminar da consulta pública em segundo turno, caberá recurso de 27 a 
30 de novembro de 2020 e deverão ser encaminhados à comissão eleitoral exclusivamente por 
meio eletrônico, no endereço eleicao.cts.ara@contato.ufsc.br. 
 
Art. 40 - Findo o prazo de recursos contra o resultado preliminar, e após a análise dos mesmos, 
a comissão eleitoral emitirá o resultado final da consulta pública informal em 02 de dezembro de 
2020, que será publicado na página do CTS (http://cts.ararangua.ufsc.br/).  
 
 

DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
 
Art. 41 - Cumprindo os dispostos deste edital, o processo apresentando a chapa vencedora será 
encaminhado ao Conselho do CTS para homologação do resultado final.  
 
Art. 42 - Após a homologação no Conselho, o processo segue ao Gabinete da Reitoria para as 
providências legais pertinentes. 
 
Art. 43– Após a homologação no Conselho, o resultado final será publicado na página do CTS 
(http://cts.ararangua.ufsc.br/).  
 
 

DAS PENALIDADES 
 
Art. 44 - No caso de infração às normas estabelecidas neste edital, sujeitar-se-á o infrator às 
seguintes penalidades:  
 
I - advertência verbal e reservada; 
II - advertência por escrito. 
 
§ 1º - Quando houver prejuízo ao patrimônio público, por ação ou omissão, dolo ou culpa, além 
das penalidades previstas neste artigo, o processo será encaminhado ao órgão competente da 
Universidade para a abertura de processo administrativo disciplinar. 
 
§ 2º Em qualquer situação, o infrator deve promover a reparação do dano. 
 
Art. 45 - Cabe à comissão eleitoral aplicar as penalidades previstas neste edital e solicitar a 
abertura de processo administrativo disciplinar, se for o caso.  
 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

mailto:eleicao.cts.ara@contato.ufsc.br
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Art. 46 – A comissão eleitoral, nomeada pela Portaria no 74/2020/CTS/ARA, de 23 de julho de 
2020, constituída pelas técnicas-administrativas em educação Samira Belettini Borges e Jessica 
Saraiva da Silva, pelos docentes Antonio Carlos Sobieranski e Marcia Martins Szortyka e pelos 
discentes Joel João Medeiros Filho e Camila Mascarelo Panisson, sob a presidência da primeira, 
ficará responsável pela execução dos procedimentos necessários para a realização da consulta 
pública informal, em conformidade com o regramento supracitado. 
 
Art. 47 - A Comissão Eleitoral promoverá um debate virtual entre os candidatos e a comunidade 
acadêmica em data e horário a serem divulgados oportunamente, com normas específicas à 
definir. 
 
Art. 48 - Deverá constar do processo digital, anexado pela comissão, todos os documentos 
pertinentes à consulta pública informal, os recursos, se houverem, deverão tramitar apensados.  
 
Art. 49 – Este edital entra em vigor, a partir da publicação, na página eletrônica do CTS. 
 
Art. 50 - Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Eleitoral. 

 
 
 
 

 
Araranguá, 21 de agosto de 2020. 

 
 
 
 
 
 

EUGÊNIO SIMÃO 
Presidente do Conselho do CTS 

 
 
 
 
 
 

SAMIRA BELETTINI BORGES 
Presidente da Comissão Eleitoral 
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APÊNDICE A – Formulário de inscrição para eleição de Diretor e Vice-diretor do Centro de 
Ciências, Tecnologias e Saúde do Campus Araranguá 

 

CANDIDATO A DIRETOR 

Nome: 
 

SIAPE: 
 

Assinatura digital (em conformidade com a Portaria Normativa no 276/2019/GR/UFSC): 
 
 
 
 
 

CANDIDATO A VICE-DIRETOR 

Nome: 
 

SIAPE: 
 

Assinatura digital (em conformidade com a Portaria Normativa no 276/2019/GR/UFSC): 
 
 
 
 
 

 
 
Por meio deste instrumento, declaramos expressamente que, se escolhidos, aceitaremos a 
investidura nos cargos de Diretor e Vice-diretor do Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde do 
Campus Araranguá. 
 
Este documento apresenta compromisso expresso, por escrito, do cumprimento do Regimento 
do Conselho do CTS, do Regimento do Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde, do Estatuto e do 
Regimento Geral da UFSC, uma vez eleitos. 
 
 
 

Araranguá, _____ de __________ de 2020 
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APÊNDICE B – Cronograma para consulta pública informal para escolha de Diretor e do Vice-
diretor do Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde do Campus Araranguá 

 

Data Fase Meio 

De 01 a 18 de setembro de 
2020 

Período de inscrição das 
chapas 

eleicao.cts.ara@contato.ufsc.br 

De 21 a 25 de setembro de 
2020 

Período de homologação 
preliminar das chapas 
inscritas 

http://cts.ararangua.ufsc.br/ 

De 28 a 29 de setembro de 
2020 

Período para interposição de 
recursos quanto às chapas 
inscritas 

eleicao.cts.ara@contato.ufsc.br 

30 de setembro de 2020 Análise dos recursos pela 
comissão eleitoral 

Em reunião interna da comissão 
eleitoral 

01 de outubro de 2020 Homologação e divulgação 
final das chapas inscritas 

http://cts.ararangua.ufsc.br/ 

27 e 28 de outubro de 2020 Realização da consulta 
pública informal em primeiro 
turno 

https://e-democracia.ufsc.br 

29 de outubro de 2020 Realização dos cálculos e 
divulgação do resultado 
preliminar 

Em reunião interna da comissão 
eleitoral 
http://cts.ararangua.ufsc.br/ 

30 de outubro a 03 de 
novembro de 2020 

Período para interposição de 
recursos quanto ao resultado 
preliminar 

eleicao.cts.ara@contato.ufsc.br 

04 de novembro de 2020 Análise dos recursos pela 
comissão eleitoral 

Em reunião interna da comissão 
eleitoral 

05 de novembro de 2020 Divulgação do resultado final 
do primeiro turno de votação 

http://cts.ararangua.ufsc.br/ 

24 e 25 de novembro de 
2020 

Realização da consulta 
pública informal em segundo 
turno 

https://e-democracia.ufsc.br 

26 de novembro de 2020 Realização dos cálculos e 
divulgação do resultado 
preliminar 

Em reunião interna da comissão 
eleitoral 
http://cts.ararangua.ufsc.br/ 

De 27 a 30 de novembro de 
2020 

Período para interposição de 
recursos quanto ao resultado 
preliminar 

eleicao.cts.ara@contato.ufsc.br 

01 de dezembro de 2020 Análise dos recursos pela 
comissão eleitoral 

Em reunião interna da comissão 
eleitoral 

mailto:eleicao.cts.ara@contato.ufsc.br
http://cts.ararangua.ufsc.br/
mailto:eleicao.cts.ara@contato.ufsc.br
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http://cts.ararangua.ufsc.br/
mailto:eleicao.cts.ara@contato.ufsc.br
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02 de dezembro de 2020 Divulgação do resultado final 
do segundo turno de votação 

http://cts.ararangua.ufsc.br/ 

De 07 a 11 de dezembro de 
2020 (Conforme convocação 
para reunião do conselho) 

Apreciação e homologação 
do resultado pelo Conselho 
do CTS 

Em reunião a ser convocada 

De 14 a 20 de dezembro de 
2020 

Encaminhamento do 
processo digital ao Gabinete 
da Reitoria 

SPA – Sistema de Processos 
Administrativos 

26 de dezembro de 2020 Início do mandato dos 
candidatos eleitos 

Com emissão de portaria de 
designação pelo Gabinete da 
Reitoria 
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