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ATA Nº 2 DA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DESIGNADA PELA PORTARIA 

Nº 2270/2019/GR 

 

Ata nº 2 da reunião da Comissão Eleitoral 

designada pela Portaria nº 2270/2019/GR, 

realizada em 8 de novembro de 2019, às 13 

horas, na sala Prof. Ayrton Roberto de Oliveira. 

 

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às treze horas, na sala Prof. 1 

Ayrton Roberto de Oliveira, reuniram-se os membros da Comissão Eleitoral designada pela 2 

Portaria nº 2270/2019/GR, responsável por conduzir o processo de escolha de representantes 3 

dos servidores técnico-administrativos em educação (TAEs) junto ao Conselho Universitário 4 

(CUn), ao Conselho de Curadores (CC) e à Comissão Interna de Supervisão da Carreira 5 

(CIS): Branda Vieira, Lucia Gomes Beuter, Marcus Paulo Pessôa da Silva e Thayse Kiatkoski 6 

Neves. Foi justificada a ausência da membra Raquel Pinheiro, que se encontrava em gozo de 7 

férias regulamentares. Passou-se à ordem do dia, com a apreciação dos seguintes pontos de 8 

pauta: 1. Aprovação da ata da reunião realizada em 24 de outubro de 2019. Após leitura 9 

do documento, a ata foi aprovada por unanimidade. Registra-se que o período de inscrições 10 

alterado pelo edital do Gabinete da Reitoria foi diferente do pedido de alteração solicitado 11 

pela comissão eleitoral, haja vista não ter havido tempo hábil para a publicação do edital 12 

alterado com as datas propostas pela comissão. Dessa forma, o Gabinete da Reitoria ajustou 13 

em um dia a data anteriormente proposta. 2. Apreciação das inscrições das candidaturas de 14 

representantes dos servidores técnico-administrativos em educação junto ao Conselho 15 

de Curadores. Foram registradas no sistema e consideradas válidas as seguintes 16 

candidaturas: Brenda Morelli Piazza e Bruno Carlo Celeguim de Amattos (titular e suplente); 17 

Graziele Alano Gesser e Areli Andreia dos Santos (titular e suplente). O candidato Henrique 18 

Ribeiro não procedeu ao preenchimento das informações requisitadas e à finalização da 19 

inscrição de sua candidatura, motivo pelo qual não teve sua inscrição validada pela comissão 20 

eleitoral. 3. Apreciação das inscrições das candidaturas de representantes dos servidores 21 

técnico-administrativos em educação junto ao Conselho Universitário. Foram registradas 22 

no sistema e consideradas válidas as seguintes candidaturas: Rafael Pereira Ocampo Moré e 23 

Isaias Scalabrin Bianchi (titular e suplente); Cheryl Maureen Daehn e Paulo Eduardo Botelho 24 

(titular e suplente); Iclícia Viana e Larissa Regina Topanotti (titular e suplente); Eduardo de 25 

Mello Garcia e Tiago Pasito Schultz (titular e suplente); Patrick Alencastro Pinheiro e Luiz 26 

Fernando Lorenci (titular e suplente); José Geraldo Mattos e Jakeline Becker Carbonera 27 

(titular e suplente); Eduardo Bonifácio de Sena e Karina Francine Marcelino (titular e 28 

suplente); Karine Albrescht Kerr e Micael Salton (titular e suplente); Lucas Pereira da Silva e 29 

Gustavo Alexssandro Tonini (titular e suplente); Luciano Antonio Agnes e Daniel 30 

Dambrowski (titular e suplente); Dante Luiz Juliatto e Rui Toebe (titular e suplente); Sandra 31 

Regina Carrieri de Souza e Vanessa de Oliveira (titular e suplente); Antônio Gabriel Santana 32 

Martins e Veridiana Bertelli Ferreira de Oliveira (titular e suplente); Ronaldo David Viana 33 



 

2 

Barbosa e Karina Jansen Beirão (titular e suplente); Antonio Marcos Machado e Humberto 34 

Roesler Martins (titular e suplente); Roberto Carlos Ruiz e Geórgia Rafaela Batista Silva 35 

(titular e suplente); Camilla de Amorim Ferreira e Sérgio Leandro da Silva (titular e suplente); 36 

Carlos Eduardo Noronha Roesler e Guilherme Fortkamp da Silveira (titular e suplente). 37 

Registraram-se em ata as ocorrências observadas no sistema de inscrições. A presidente da 38 

comissão eleitoral, Branda Vieira, de modo a testar o sistema, realizou uma inscrição fictícia, 39 

a qual foi descartada pela comissão. Os candidatos que acessaram o sistema por meio dos 40 

logins de Henrique Ribeiro, Cassiano Felisberto Maggioni e Brenda Morelli Piazza não 41 

procederam ao preenchimento das informações requisitadas e à finalização de suas inscrições, 42 

motivo pelo qual não tiveram suas inscrições validadas pela comissão eleitoral. Os candidatos 43 

Roberto Carlos Ruiz e Karina Francine Marcelino, embora não tenham concluído a submissão 44 

da inscrição por meio de seus logins, foram inscritos pelo outro integrante da candidatura. A 45 

candidatura de Cheryl Maureen Daehn e Paulo Eduardo Botelho (titular e suplente) foi 46 

efetuada em duplicidade no sistema, tanto pela candidata titular quanto pelo candidato 47 

suplente. Por fim, a candidatura de Camilla de Amorim Ferreira e Sérgio Leandro da Silva 48 

(titular e suplente) foi realizada em duplicidade, sendo uma das vezes por meio do login de 49 

Isabel Cristina da Rosa, tendo sido considerada, para todos os efeitos, a candidatura realizada 50 

pelo login de Camilla de Amorim Ferreira. 4. Apreciação das inscrições dos candidatos a 51 

representantes dos servidores técnico-administrativos em educação junto à Comissão 52 

Interna de Supervisão da Carreira. Foram registradas no sistema e consideradas válidas as 53 

inscrições dos seguintes candidatos: Juliane de Oliveira, Hélio Rodak de Quadros Júnior, 54 

Jéssica Saraiva da Silva, Artur Rocha Silva, Brígida Antônia de Carvalho Vieira, Luiz 55 

Fernando Lorenci, Patrick Alencastro Pinheiro e Bruno Leal Pauletto. Registra-se em ata que 56 

a inscrição do candidato Bruno Leal Pauletto foi realizada por meio do login de Brenda 57 

Morelli Piazza. No entanto, a comissão eleitoral considerou a inscrição como válida, tendo em 58 

vista que todas as informações do candidato se encontravam preenchidas. 5. Informes gerais. 59 

A presidente da comissão eleitoral, Branda Vieira, informou que entraria em férias a partir do 60 

dia 16 de novembro até 8 de dezembro de 2019. Considerando que as eleições serão 61 

realizadas nesse interim, a membra Thayse sugeriu que o Sintufsc indicasse outro 62 

representante para compor a comissão no período. Foi acordado pelos membros que o voto 63 

seria realizado por meio de cédula impressa, ao que os membros Branda e Marcus se 64 

responsabilizaram por verificar a possibilidade de empréstimo das urnas pelo Sintufsc. Por 65 

fim, ficou definida que a lista de candidaturas validadas pela comissão eleitoral seria 66 

divulgada na segunda-feira, dia 11 de dezembro, e a próxima reunião da comissão ficou 67 

agendada para o dia 14 de novembro para analisar eventuais pedidos de impugnação das 68 

candidaturas. Não havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada, da qual, eu, Thayse 69 

Kiatkoski Neves, lavrei a presente ata lavrada e assinada por todos os membros. 70 

Florianópolis, oito de novembro de 2019. 71 
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