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Ata da 2ª sessão ordinária da Comissão Eleitoral 
realizada no dia 15 de março de 2023, às 14 horas, 
na Sala dos Conselhos. 

 
Aos quinze dias do mês de março do ano dois mil e vinte e três, às quatorze horas, reuniu-se, na 1 

Sala dos Conselhos, a comissão eleitoral responsável pelo processo de escolha de 2 

representantes servidores técnico-administrativos em educação (TAEs) 2022. Estavam 3 

presentes os integrantes Graziela Bevilacqua de Souza (presidente), Eduardo de Mello Garcia e 4 

Hélio Rodak de Quadros Júnior. Item 1. Sorteio da ordem das candidaturas nas cédulas. A 5 

comissão discutiu a solicitação feita pela maioria das chapas inscritas para a eleição do 6 

Conselho Universitário (CUn) para que fosse mantida a numeração conforme a ordem de 7 

inscrição das chapas, segundo o resultado divulgado pela comissão no endereço eletrônico 8 

https://reitoria.ufsc.br/2023/03/01/resultado-das-inscricoes-de-representantes-taes-em-9 

conselhos-e-na-cis-e-divulgado/. Oito das dez chapas inscritas haviam assinado um documento 10 

formalizando a referida solicitação. A comissão fez contato com as demais chapas para 11 

consultá-las se estariam de acordo com a solicitação e se concordariam em assinar o 12 

documento, com a finalidade de verificar se havia consenso entre todas as candidaturas quanto 13 

à solicitação. As chapas consultadas concordaram com a assinatura do documento, 14 

endossando-se, de forma unânime, a manutenção da numeração das chapas conforme ordem 15 

de inscrição. A comissão eleitoral, por sua vez, acatou a referida solicitação. Item 2. 16 

Disponibilização e transporte de urnas de votação. O integrante Eduardo informou ter 17 

consultado o Sindicato de Trabalhadores em Educação das Instituições Públicas de Ensino 18 

Superior do Estado de Santa Catarina (SINTUFSC) para verificar a disponibilidade de urnas para 19 

votação em cédulas de papel. Foi confirmada pelo SINTUFSC a disponibilidade de nove urnas. A 20 

presidência comunicou que enviaria ofício ao SINTUFSC solicitando formalmente o empréstimo 21 

dessas urnas. O integrante Hélio ficou responsável por operacionalizar o transporte das urnas 22 

para as sessões eleitorais, inclusive o seu traslado para os campi fora de sede. Item 3. 23 

Mesários. Os integrantes presentes debateram brevemente sobre o tema e chegaram ao 24 

entendimento inicial de que seria necessário haver, em cada sessão eleitoral, ao menos um 25 

mesário e o presidente da mesa. Os integrantes presentes também entenderam ser necessário 26 

que o presidente da mesa nas sessões eleitorais dos campi fora de sede acompanhassem o 27 

transporte das urnas até a sessão eleitoral e até o Campus de Florianópolis para a apuração dos 28 

votos. Não havendo nada mais a tratar, eu, Eduardo de Mello Garcia, secretário da Comissão 29 

Eleitoral Representantes TAEs 2022, lavrei a presente ata, que, quando aprovada, será assinada 30 

pelos integrantes presentes à sessão. Florianópolis, 15 de março de 2023. 31 

 
 

GRAZIELA BEVILACQUA DE SOUZA 
presidente 
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