
  

 

 
 EDITAL CEAD/UDESC Nº 015/2011 - PROCESSO ELEITORAL 

 
O DIRETOR GERAL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - 
CEAD/UDESC - PROFESSOR ESTEVÃO ROBERTO RIBEIRO, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSIDERANDO O DISPOSTO NO 
ESTATUTO DA UDESC, APROVADO PELO DECRETO 4.184/06, DE 
06 DE ABRIL DE 2006 E O PREVISTO NO REGIMENTO GERAL DA 
UDESC, APROVADO PELA RESOLUÇÃO 044/2007 – CONSUNI, DE 
01.06.2007, 

 

RESOLVE: 

 

             CONVOCAR os membros do Corpo Técnico - Universitário do CEAD/UDESC, para eleição de seus representantes na 
COPPTA Setorial CEAD/UDESC, para o mandato de 02 (dois) anos, vedada a reeleição.  

 

 1  DA VAGA: (de acordo com o estabelecido no Estatuto da UDESC e  Regimento Geral da UDESC). 

 1.1  01 (uma) vaga para titular e respectivo suplente – COPPTA Setorial CEAD/UDESC 
 
 

 2  DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS: 

 2.1  O(s) candidato(s) deverá(ão) solicitar o registro de sua candidatura à Comissão Eleitoral, mediante requerimento 
protocolado no protocolo do CEAD, no período compreendido entre 19 de outubro de 2011 a 07 de novembro de 
2011, no horário das 13h às 19h. 

 

 3  DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS: 

 3.1  Técnico - Universitário Efetivo lotado no Centro de Educação a Distância – CEAD. 

 3.2  Os candidatos deverão inscrever-se por chapa, mediante requerimento único, endereçado à Comissão Eleitoral. 

 3.3   Declaração de ambos, titular e suplente, de que, se eleitos, aceitarão suas investiduras nos cargos.  

 3.4   Declaração de ambos, titular e suplente, que não fazem parte da COPPTA Setorial CEAD/UDESC. 

 

 4  DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS: 

 4.1  A homologação das inscrições dos candidatos caberá à Comissão Eleitoral do Centro de Educação a Distancia - 
CEAD, observadas as normas do Estatuto e Regimento Geral da UDESC, e os termos do presente Edital, devendo o 
resultado ser divulgado pela mesma no mural de divulgação do CEAD no dia 08 de novembro de 2011, através de 
Portaria Interna do CEAD. 

 4.2  Da homologação das inscrições das candidaturas caberá pedido de reconsideração à Comissão Eleitoral do CEAD 
nos dias 09/11/2011 e 10/11/2011 até as 19h.  

 4.3  Os pedidos de reconsideração deverão ser julgados e publicados pela Comissão Eleitoral no dia 17/11/2011.  

 4.4  Após a publicação das decisões dos pedidos de reconsideração à Comissão Eleitoral, cabe recurso em última 
instância, no prazo de até 3 (três) dias úteis ao Conselho do Centro - CONCENTRO/CEAD, o qual deverá decidir, 
em até 3 ( três) dias úteis após apresentação do recurso. 

 

 5  DIA, HORÁRIO E LOCAIS DAS VOTAÇÕES: 

 5.1  Dia das votações: 28 de novembro de 2011  

 5.2  Locais e horários das votações: as votações dar-se-ão no horário das 13h às 18h, no hall de entrada do CEAD. 

 



  

 

 6  DA COMISSÃO ELEITORAL: 

 6.1  Designada pelo Diretor Geral do Centro de Educação a Distância, através de Portaria Interna; 

 6.2  Deverá observar o disposto no Estatuto e no Regimento Geral da UDESC. 

 

 7  DOS ELEITORES: 

 7.1  A listagem dos servidores Técnicos Universitários aptos a votar será divulgada pela Comissão Eleitoral até a data da 
homologação das inscrições. 

 7.2  Colégio Eleitoral: será formado por Técnicos Universitários efetivos, lotados no Centro de Educação a Distância - 
CEAD. 

 

 8  DA ELEIÇÃO: 

 8.1  A Comissão procederá, em sessão pública, o sorteio da ordem das chapas nas cédulas de votação das eleições no 
dia 23 de novembro de 2011, às 14 h no hall de entrada do CEAD. 

 8.2  As cédulas eleitorais, por categoria, deverão conter o nome do titular e seu respectivo suplente.  

 8.3  Cada voto deve ser destinado a apenas uma chapa, sob pena de ser invalidado.  

 8.4  O sufrágio será direto e secreto, não sendo permitido voto cumulativo, por procuração ou correspondência. 

 8.5  Serão considerados eleitos os candidatos inscritos que obtiverem o maior número dos votos válidos em ordem 
decrescente de classificação. 

 8.6  Em caso de empate considerar-se-á eleito na contagem dos votos, o candidato que tiver maior tempo no cargo de 
provimento efetivo, e no caso de persistir o empate, o mais idoso. 

 8.7  A Comissão Eleitoral procederá ao escrutínio dos votos logo após o encerramento das eleições. 

 

 9  DA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES: 

 9.1  Após a apuração dos votos, a Comissão Eleitoral, imediatamente encaminhará o nome, com respectiva Ata da 
Eleição, a Direção Geral do Centro de Educação a Distância para que seja exarada Portaria Interna de Homologação 
do resultado da eleição e demais trâmites. 

 9.2  A Comissão Eleitoral à vista do resultado proclamará por Portaria Interna do CEAD os eleitos, titular e suplente no 
prazo de até 3 (três) dias úteis  do encerramento da eleição, na conformidade que dispõe o presente Edital. 

 9.3  Do resultado da apuração cabe recurso ao Conselho de Centro - CONCENTRO/CEAD, no prazo de até 3 (três) dias 
úteis após a publicação dos mesmos. 

 10  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 10.1  Nenhum candidato poderá ser membro da Comissão Eleitoral. 

 10.2  No dia da eleição não haverá suspensão das atividades administrativas. 

 10.3  No dia da votação e da escrutinação dos votos, todos os integrantes da Comissão Eleitoral, mesas receptoras e 
escrutinadoras e fiscais, obrigatoriamente devem estar identificados com crachás. 

 10.4  É vedada após a homologação das chapas, a substituição de qualquer candidato tanto titular quanto suplente. 

 10.5  Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Comissão Eleitoral, cabendo recurso ao Conselho de Centro-
CONCENTRO do Centro de Educação a Distância – CEAD/UDESC.  

 

Florianópolis, 18 outubro de 2011 

 

Prof. Dr. Estevão Roberto Ribeiro 

Diretor Geral de CEAD 


