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CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. A Comissão Eleitoral designada pela Direção do Centro de 

Ciências da Saúde pela Portaria Nº 316/CCS/2016, no uso das atribuições, 

faz saber a toda comunidade universitária que fará realizar a consulta 

prévia para eleição da nova Direção de Centro pleito de 2017/2020, que 

será regida por este documento. 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE 

 

Art. 2º. É condição para concorrer à consulta prévia ao cargo de 

Diretor(a) e de Vice-Diretor(a), ser docente integrante da carreira do 

Magistério Superior, ocupante do cargo de Professor Titular, Professor 

Associado IV ou que seja portador do título de Doutor, neste caso, 

independentemente do nível ou classe do cargo ocupado. 

 

Art. 3º. Os candidatos deverão apresentar na Secretaria do Centro de 

Ciências da Saúde entre os dias 19 de setembro de 2016 e 3 de outubro de 

2016 uma “Carta de Aceitação” onde apresentem seus nomes para a 

consulta pública e expressem sua disponibilidade em assumir o cargo de 

direção no CCS no período 2017-2020, caso sejam os mais votados.   

 

Parágrafo Único: A inscrição dos concorrentes deverá ser composta 

com indicação de candidato ao cargo de Diretor(a) e Vice-Diretor(a) 

conjuntamente. 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS PROPOSTAS E DA PROPAGANDA 

 

 Art. 4º. A propaganda de propostas será realizada sob a 

responsabilidade dos candidatos e deverá pautar-se pelos princípios de 



liberdade de expressão, de defesa do patrimônio público e de igualdade de 

oportunidades para as candidaturas. 

 § 1º. Ninguém poderá impedir a propaganda das propostas nem 

inutilizar, alterar ou perturbar os meios lícitos empregados pelos candidatos; 

 § 2º. As autoridades administrativas permitirão aos candidatos, em 

igualdade de condições o acesso aos setores para a divulgação de suas 

propostas, mediante solicitação expressa dos candidatos; 

 § 3º. Não será permitida a veiculação de propaganda sonora e em 

fachadas de prédios em áreas que possa vir a depredar o patrimônio 

institucional, nem nas paredes internas das dependências internas da UFSC, 

a não ser nos espaços disponibilizados pela Direção do Centro para tal fim. 

 § 4º. É vedado o uso de sites oficiais da UFSC para divulgação dos 

candidatos ou propostas; 

 § 5º. É vedada a propaganda num raio de 50 metros da seção eleitoral 

§ 6º. As chapas se responsabilizarão pela limpeza ou conserto de 

qualquer dano provocado pelos materiais de divulgação ao patrimônio da 

instituição; 

 

 Art. 5º. Cabe à Comissão Eleitoral zelar pela observância dos 

preceitos que ditam as normas de divulgação dos candidatos, sendo passíveis 

de impugnação as candidaturas que violarem tais dispositivos. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA ELEIÇÃO E DO DIREITO A VOTO 

 

Art. 6º A eleição realizar-se-á no dia 25 de outubro de 2016, no 

período das 8 horas às 19 horas, nas dependências do CCS e do Hospital 

Universitário, sendo o voto facultativo.  

 

Art. 7º. O voto será realizado por meio de cédula impressa 

específica.  

§ 1º. As cédulas terão cores distintas para os servidores docentes, 

servidores técnico-administrativos em educação e estudantes. 

§ 2º. As cédulas impressas deverão ser certificadas por, no mínimo, 

dois membros da mesa diretora dos trabalhos em cada local de votação. 

§ 3º. O local de votação deverá conter uma mesa e uma cabina 

indevassável, separadas do acesso geral do público, onde os eleitores 

possam assinalar sua preferência. 

 

Art. 8º Terão direito a voto: 

I – Professores efetivos, integrantes da carreira do magistério 

superior, e em efetivo exercício, no Centro de Ciências da Saúde, 

regularmente cadastrados no setor de gestão de pessoas da UFSC até a data 

da homologação das candidaturas; 

II- Servidores técnico-administrativos em educação integrantes da 

carreira, em efetivo exercício, no Centro de Ciências da Saúde, 

regularmente cadastrados no setor de gestão de pessoas da UFSC até a data 

da homologação das candidaturas; 



III - Estudantes regularmente matriculados no semestre 2016/2 nos 

Cursos de Graduação em:  

a. Enfermagem; 

b. Fonoaudiologia; 

c. Farmácia; 

d. Medicina; 

e. Nutrição; 

f. Odontologia 

IV - Todos os estudantes regularmente matriculados no semestre 

2016/2 nos seguintes Programas: 

a. Pós-Graduação em Ciências Médicas,  

b. Pós-Graduação em Enfermagem,  

c. Pós-Graduação em Farmácia,  

d. Pós-Graduação em Nutrição,  

e. Pós-Graduação em Odontologia  

f. Pós-Graduação em Saúde Coletiva, 

g. Mestrados Profissionais; 

h. Residência Médica do Hospital Universitário 

i. Residências do CCS. 

 

Art.9º: Para exercer o direito de voto, o eleitor deverá se apresentar 

na mesa eleitoral, no local especificado de votação para sua 

categoria/curso, especificado no Art. 10º, apresentando documento oficial 

de identificação com foto, válido em todo território nacional.  

§ 1º: O votante deve assinar a lista de presença no momento do 

recebimento da cédula. 

§ 2º. O eleitor, cujo nome não conste nas listas de votação fornecidas 

pela Comissão Eleitoral, deverá ser orientado pelo presidente da mesa a 

procurar qualquer membro da Comissão Eleitoral.  

§ 3º: Não serão admitidos votos cumulativos, por procuração ou em 

trânsito. 

 

Art. 10º - Na data aprazada serão colocadas urnas para os eleitores 

depositarem seus votos nos seguintes locais: 

I- Hall do Bloco A do CCS: onde votarão os estudantes do CCS, 

exceto dos cursos de Graduação em Medicina e das Residências; 

II- Sala dos Conselhos do CCS: onde votarão professores e 

servidores técnicos administrativos em educação, exceto os do curso de 

Medicina; 

III- Hall do Hospital Universitário: onde votarão as três categorias do 

curso de Medicina e os estudantes das Residências 

 

Art. 11º- Em cada local de votação, o processo será conduzido por 

uma mesa diretora dos trabalhos.  

§ 1º. A mesa diretora dos trabalhos será constituída por 01 (um) 

professor(a), 01 (um) técnico-administrativo em educação e 01 (um) 

estudante e seus respectivos suplentes, designados pela Direção do Centro 

de Ciências da Saúde, com antecedência de, no mínimo três dias úteis à 

realização do pleito. 



§ 2º. Não poderá compor as mesas diretoras dos trabalhos, servidor 

docente que esteja registrado como candidato à consulta prévia.  

 

Art. 12º - Compete à mesa diretora dos trabalhos: 

I - Receber os votantes 

II- Conferir o documento de identificação e sua inclusão na listagem 

correspondente; 

III - Rubricar as cédulas oficiais no momento imediato à sua entrega 

ao votante;  

IV – Orientar o votante a depositar o voto diretamente na urna após 

sua votação; 

V - Manter a ordem; 

VI – Ao final do período de votação, conduzir de forma zelosa a urna 

devidamente lacrada e a(s) listagem(ns) até o local de apuração; 

VII - Consultar a comissão eleitoral sobre todas as dificuldades ou 

dúvidas que vierem a ocorrer. 

 

Art. 13º. Ao término da eleição a urna deve ser lacrada e conduzida 

pelo presidente e secretário da mesa diretora e somente será aberta na sala 

de apuração dos votos e na presença da Comissão Eleitoral. 

 

Art. 14º. Quanto à fiscalização do processo de consulta prévia, cada 

chapa inscrita no processo de consulta prévia poderá indicar 01 (um) fiscal 

para acompanhar os trabalhos das mesas diretoras e a apuração de votos.  

§ 1º. A indicação deverá ser encaminhada à Comissão Eleitoral com 

antecedência de no mínimo três dias úteis ao pleito. 

§ 2º A Comissão Eleitoral disponibilizará as chapas inscritas as 

credenciais para os fiscais indicados. 

§ 3º O fiscal só poderá atuar depois de exibir ao Presidente da mesa 

receptora e/ou da mesa apuradora sua credencial expedida pela Comissão 

Eleitoral.  

 

 

CAPÍTULO V 

DA APURAÇÃO E DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Art. 15º A conferência e a contagem dos votos iniciarão 

imediatamente após o encerramento da votação, na sala dos Conselhos do 

CCS, na presença dos membros da Comissão Eleitoral, candidatos e pela 

comunidade universitária presente.  

 

Art 16º. Na apuração dos votos serão observados os seguintes 

procedimentos 

I- Uma vez iniciado o processo de apuração, este não será 

interrompido até a promulgação do resultado final; 

II- Contadas as cédulas das urnas, verificar-se-á se o número 

coincide com o da lista de votantes; 

III- Caso não haja coincidência entre o numero de cédulas e o de 

votantes, a Comissão Eleitoral impugnará a consulta prévia e realizará 

nova consulta no prazo de 5 dias úteis; 



IV- Os votos serão contabilizados como válidos, brancos ou nulos 

V- Serão considerados nulos os votos cujas cédulas: 

a. não estejam certificadas por dois membros da mesa diretora do 

local de votação; 

b. contiverem rasuras de qualquer natureza, incluído a identificação 

do eleitor. 

 

 Art. 17º. A Comissão Eleitoral lavrará ata sucinta assinada pelos 

membros da Comissão Eleitoral, Candidatos e ou Fiscais de Chapa 

presentes, com a indicação individualizada dos resultados obtidos. 

 § 1º. Serão eleitos os candidatos que obtiverem o maior número de 

votos com utilização da seguinte fórmula: 

 

 =
1

3
( 

𝑁º 𝑣𝑜𝑡𝑜𝑠 𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
) +

1

3
( 

𝑁º 𝑣𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑆𝑇𝐴𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑆𝑇𝐴𝑠
) +

1

3
( 

𝑁º 𝑣𝑜𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐.
) 

 

§ 2º Será vencedora a Chapa que obtiver a maior soma de índice dos 

três segmentos, tomando como base de arredondamento 04 (quatro) casas 

decimais. 

§ 3º. No caso de empate, será eleita a Chapa cujo candidato à Diretor 

possuir maior tempo de exercício na carreira docente na UFSC e, 

persistindo o empate, o mais idoso. 

 

Art. 18º - Após o encerramento da consulta prévia, a comissão 

eleitoral encaminhará a ata e as cédulas eleitorais para a direção do CCS 

§ 1º. O resultado da consulta deverá ser divulgado no mural da 

Direção do CCS e publicado na página do CCS 

§ 2º. A comissão eleitoral dará por encerrada suas atividades após a 

entrega dos documentos à direção do CCS, que se responsabilizará pelos 

processos administrativos e demais encaminhamentos cabíveis para a 

investidura do cargo da nova Direção e pelo arquivamento da 

documentação do pleito.  

 

  

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 19º. As impugnações de voto ou votantes serão decididas pela 

Comissão Eeitoral, em única instância, constando da respectiva ata 

Art. 20º Dos resultados registrados na ata que serão divulgados logo 

após a eleição, caberá recurso ao Conselho da Unidade, dentro do prazo de 

dois dias úteis, sob estrita arguição de ilegalidade 

Art. 21º Os casos omissões neste regimento, serão resolvidos pela 

Comissão Eleitoral.  

 

Florianópolis, 07 de outubro de 2016. 

 

 

 

COMISSÃO ELEITORAL 


