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ATA Nº 1 DA COMISSÃO ELEITORAL TAES 2019  

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

Ata da reunião da Comissão Eleitoral TAES 

2019, designada pela Portaria nº 

2270/2019/GR, realizada no dia 24 de 

outubro de 2019, às 14h20min, na sala Prof. 

Ayrton Roberto de Oliveira. 

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze 1 
horas e vinte minutos, reuniu-se a Comissão Eleitoral TAES 2019 na sala Prof. Ayrton 2 
Roberto de Oliveira, localizada no térreo do prédio I da Reitoria. Estavam presentes os 3 

membros Branda Vieira, Raquel Pinheiro, Lucia Gomes Beuter, Marcus Paulo Pessôa da 4 
Silva e Thayse Kiatkoski Neves, e, na condição de convidado, o chefe do Gabinete da 5 
Reitoria, Prof. Aureo Mafra de Moraes. Item 1. Eleição de presidente da Comissão 6 

Eleitoral TAES 2019: Inicialmente os membros propuseram que se realizasse a eleição 7 
para presidente da Comissão Eleitoral TAES 2019. A integrante Branda se dispôs a 8 

assumir essa atribuição, o que foi aprovado unanimemente. Item 2. Eleição de secretário 9 
da Comissão Eleitoral TAES 2019: A presidente sugeriu que um dos membros se 10 
dispusesse para esta função, e foi aceita a indicação da membra Lucia para secretariar as 11 

reuniões da comissão, o que foi aprovado por unanimidade. Item 3. Processo eleitoral: 12 
A presidente propôs breve discussão sobre como seriam feitas as inscrições, e a membra 13 

Thayse sugeriu a utilização de formulário eletrônico. Após concordância unânime, foi 14 
deliberado que os links com os formulários de inscrição seriam publicados na página 15 

institucional da Secretaria Geral dos Órgãos Deliberativos Centrais 16 

(https://orgaosdeliberativos.ufsc.br/) de forma individualizada para as vagas de cada 17 
conselho e comissão, e que as inscrições seriam unificadas com a inserção dos dados dos 18 
candidatos a titulares e respectivos suplentes, com indicação de local de lotação, SIAPE, 19 
dentre outras informações. A membra Thayse se dispôs a desenvolver os formulários, e a 20 
membra Lucia, a fazer os uploads na página da SODC, o que foi aprovado por 21 

unanimidade. Item 4. Criação de e-mail da Comissão Eleitoral TAES 2019: A 22 
presidente apresentou a necessidade de criação de um e-mail de contato. A membra 23 
Raquel sugeriu o endereço eletrônico eleicoestaes2019@contato.ufsc.br. A presidente se 24 
propôs a solicitar à SETIC a criação desse endereço, o que foi aprovado por unanimidade. 25 
Item 5: Período de inscrição: A presidente franqueou a palavra, e o membro Marcus 26 

propôs que, a fim de respeitar os prazos dispostos no Edital de Convocação, fosse aberto 27 
o período do dia 29 de outubro de 2019 ao dia 5 de novembro de 2019. A proposta foi 28 

aprovada unanimemente. Item 6. Data da eleição: A presidente considerou que, para que 29 
a divulgação do resultado das eleições não ultrapassasse a segunda quinzena do mês de 30 
dezembro, seria necessário que a eleição ocorresse no máximo na última semana do mês 31 
de novembro. O membro Marcus pediu a palavra e, após breve debate, propôs a data de 32 
28 de novembro, o que foi aprovado de forma unânime. Item 7. Lista de eleitores: A 33 
presidente ressaltou que a divulgação da lista de eleitores deveria ser publicada até 7 de 34 
novembro de 2019, com prazo de até três dias úteis após a publicação para contestação 35 
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das informações. Em seguida, incumbiu-se de elaborar um ofício à PRODEGESP 36 

solicitando a elaboração e a divulgação da listagem na página institucional da Pró-37 
Reitoria. A sugestão foi aprovada por unanimidade. Por fim, nada mais havendo a 38 
registrar, a presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual, eu, 39 

Lucia Gomes Beuter, secretária da Comissão Eleitoral TAES 2019 da Universidade 40 
Federal de Santa Catarina, lavrei esta ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros 41 
presentes. Florianópolis, vinte e quatro de outubro de 2019.  42 
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