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EDITAL E NORMAS ELEITORAIS PARA COMPOSIÇÃO DA LISTA TRÍPLICE 

DE CANDIDATOS À DIREÇÃO DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, GESTÃO 2018-2022 

 

 

A Comissão Eleitoral, constituída pela Portaria nº 585/2018/GR de 15 de março de 2018, 

torna público, nos termos do Regimento da Biblioteca Universitária da Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC), que estão abertas as inscrições para a composição da lista tríplice 

de candidatos ao cargo de Direção da Biblioteca Universitária (BU), gestão 2018-2022. 

 

1. DA CONSULTA 

 

1.1 A composição da lista tríplice para o cargo de Direção será precedido por meio de 

consulta aos servidores técnico-administrativos lotados na BU, por voto secreto e facultativo. 

 

2. DA COMISSÃO ELEITORAL 

 

2.1 A consulta será conduzida pela Comissão Eleitoral designada pelo Reitor Pro Tempore, e 

constituída formalmente por meio da Portaria nº 585/2018/GR, de 15 de março de 2018.  

 

2.2 A Comissão Eleitoral é composta pelos seguintes membros: 

 

I. Elson Mattos (Presidente); 

II. Clarissa Kellermann de Moraes; 

III. Giovanni Fiorenzano; 

IV. Luana Dell’ Antonia Tachini; 

V. Monique Neves Garcia. 

 

2.3 Compete à Comissão Eleitoral da BU: 

 

I. Elaborar e divulgar o calendário eleitoral; 

II. Coordenar o processo de inscrição das candidaturas; 

III. Fiscalizar a observância das normas estabelecidas no processo de consulta; 

IV. Divulgar lista nominal dos servidores técnico-administrativos aptos a votarem na 

consulta; 

V. Convocar servidores técnico-administrativos para compor as Mesas Receptoras; 

VI. Decidir sobre a nulidade do voto; 

VII. Adotar as demais providências necessárias à realização do pleito; 

VIII. Apurar os votos e encaminhar o resultado com a lista tríplice ao Reitor para 

providências.  

 

 

 



3. DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 
 

3.1 O candidato ao cargo de Direção deverá ser bacharel em Biblioteconomia e ser servidor 

técnico-administrativo do quadro efetivo da UFSC e lotado na BU, conforme art. 3º, 

parágrafo 1º do Regimento da Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa 

Catarina. 

 

3.2 O candidato ao cargo de Direção deverá solicitar formalmente a inscrição mediante a 

entrega de cópia do diploma de bacharel em Biblioteconomia, bem como requerimento (anexo 

B), no qual deverá constar: 

 

I. Nome completo do candidato; 

II. Data de admissão na UFSC; 

III. Data de nascimento; 

IV. Data de colação de grau no curso de Biblioteconomia; 

V. SIAPE; 

VI. Ramal na UFSC; 

VII. E-mail institucional UFSC. 

 

3.3 O requerimento, bem como a cópia do diploma deverá ser entregue à Comissão Eleitoral 

na Sala do Serviço de Seleção e Aquisição da Biblioteca Central, no período de 23 a 25 de 

abril de 2018, das 14h às 19h. 

 

3.4 Os recursos contra a homologação ou não de inscrições deverão ser encaminhados à 

Comissão Eleitoral na Sala do Serviço de Seleção e Aquisição da Biblioteca Central, no dia 

27 de abril de 2018 das 14h às 19h. 

 

3.5 A resposta aos recursos, bem como a homologação das inscrições será realizada no dia 02 

de maio de 2018, a partir das 14h pela Comissão Eleitoral. O resultado será divulgado no site 

da Biblioteca Universitária e no mural da Secretaria da Biblioteca Central neste mesmo dia e 

horário. 

 

4. DA CAMPANHA ELEITORAL 

 

4.1 Fica a critério dos candidatos a organização de debates ou quaisquer atividades que visem 

o esclarecimento dos seus planos de trabalho. A Comissão Eleitoral deverá ser previamente 

comunicada dos locais e horários previstos para a realização dos eventos mencionados neste 

capítulo. 

 

5. DA MESA RECEPTORA 

 

5.1 Constituem a Mesa Receptora de Votos da Biblioteca Central 01 (um) presidente, 01 (um) 

mesário e 01 (um) membro suplente para o turno matutino e 01 (um) presidente, 01 (um) 

mesário e 01 (um) membro suplente para o turno vespertino. 

 

5.2 Constituem a Mesas Receptoras de Votos das Bibliotecas Setoriais dos Campi de 

Araranguá, Blumenau, Curitibanos e Joinville 01 (um) presidente e 01 (um) mesário para cada 

campi. 

 



5.3 A escolha das Mesas Receptoras se dará por meio de sorteio entre os servidores técnico-

administrativos lotados na BU que não concorrem ao pleito, na Sala Anita Garibaldi da 

Biblioteca Central, no dia 02 de maio de 2018, às 14h. 

 

5.4 A Mesa Receptora ficará responsável pela conferência à identificação dos votantes, coleta 

dos votos e, após o encerramento da votação, pela urna e preenchimento da Ata. 

 

5.5 Cada candidato poderá indicar um fiscal para cada campi para acompanhar as Mesas 

Receptoras, podendo ser o próprio candidato. 

 

6. DA VOTAÇÃO 

 

6.1 A votação acontecerá no dia 09 de maio de 2018, nos seguintes locais e horários: 

 

I. Biblioteca Central: Sala Anita Garibaldi, das 09h às 17h; 

II. Biblioteca Setorial de Araranguá: Setor de empréstimos da Biblioteca, das 13h às 

15h; 

III. Biblioteca Setorial de Blumenau: Sala da administração da Biblioteca, das 

13h30min às 15h30min; 

IV. Biblioteca Setorial de Curitibanos: Sala de estudos nº3 da Biblioteca, das 12h às 

14h; 

V. Biblioteca Setorial de Joinville: Sala de preparo técnico da Biblioteca, das 12h às 

14h. 

 

6.2 Na Biblioteca Central a urna será revistada e lacrada no dia 09 de maio de 2018, no local 

de votação, na presença da Comissão Eleitoral, dos membros da Mesa Receptora e dos fiscais 

de cada candidato, os quais assinarão uma Ata a ser lavrada. 

 

6.3 Nos campi a urna será revistada e lacrada no dia 09 de maio de 2018, no local de votação, 

na presença dos membros da Mesa Receptora e dos fiscais de cada candidato, os quais 

assinarão uma Ata a ser lavrada. 

 

6.4 Somente poderão votar os servidores técnico-administrativos que apresentarem 

documento oficial com foto. 

 

6.5 Somente poderão votar os servidores técnico-administrativos lotados na BU. 

 

6.6 Somente poderão permanecer no recinto de votação os membros da Mesa Receptora, os 

fiscais indicados pelos candidatos e os membros da Comissão Eleitoral. 

 

7. DA CÉDULA DE VOTAÇÃO 

 

7.1 A cédula de votação deverá conter, obrigatoriamente, o carimbo da Comissão Eleitoral, 

com rubrica de 01 (um) membro da Comissão Eleitoral e do Presidente da Mesa Receptora. 

 

7.2 A disposição dos nomes dos candidatos na cédula de votação dar-se-á conforme ordem 

alfabética. 

 

 

 



8. DA APURAÇÃO DOS VOTOS 

 

8.1 A apuração dos votos será realizada pela Comissão Eleitoral que fará a proclamação dos 

resultados. 

 

8.2 A apuração dos votos será pública e ocorrerá na Sala de Reuniões da Biblioteca Central, 

no dia 11 de maio, a partir das 14h.  

 

8.3 Cada candidato poderá indicar um fiscal para acompanhar a apuração dos votos, podendo 

ser o próprio candidato. 

 

8.4 Serão anuladas as cédulas que não correspondam ao modelo oficial, ou que contenham 

rasuras. 

 

9. DO RESULTADO 

 

9.1 Serão considerados para a lista tríplice os candidatos que obtiverem o maior número de 

votos, em turno único. 

 

9.2 Havendo empate na contagem dos votos serão obedecidos os seguintes critérios para 

desempate: 

 

I. Data de admissão na UFSC; 

II. Data de nascimento mais antiga; 

III. Data mais antiga da colação de grau no curso de Biblioteconomia. 

 

9.3 O resultado da consulta com a lista tríplice dos candidatos com maior número de votos 

será encaminhado ao Reitor para os trâmites cabíveis após o término da apuração.  

 

9.4 O resultado da apuração será publicado no site da Biblioteca Universitária da UFSC e no 

mural da Secretaria da Biblioteca Central. 

  

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1 As datas divulgadas no calendário (Anexo A) poderão sofrer alterações em caso de 

imprevistos durante o processo eleitoral. 

 

10.2 Os casos omissos deste edital serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

 

10.3 O presente edital entrará em vigor a partir de sua publicação. 

 

 

 

 

Florianópolis, 23 de abril de 2018. 

 
 

 

 

Comissão Eleitoral 

Portaria nº 585/2018/GR 



 

ANEXO A 

 

 

CALENDÁRIO ELEITORAL 

 

ATIVIDADE DATA LOCAL HORÁRIO 

Publicação do Edital 

de Normas para 

Eleição 

23/04 Edital A partir das 14h 

Inscrição dos 

candidatos 
23 a 25/04 

Sala do Serviço de 

Seleção e Aquisição 
14h às 19h 

Homologação das 

inscrições 
26/04 

Homologação das 

inscrições 
A partir das 14h 

Interposição de 

recursos 
27/04 

Sala do Serviço de 

Seleção e Aquisição 
14h às 19h 

Divulgação da lista 

dos servidores aptos 

à votação 

02/05 
Lista dos servidores 

aptos à votação 
A partir das 14h 

Resultado dos 

recursos e 

divulgação dos 

candidatos 

02/05 

Resultado dos 

recursos e 

divulgação dos 

candidatos 

A partir das 14h 

Sorteio e 

convocação da mesa 

receptora 

02/05 

Sala Anita Garibaldi 

da Biblioteca 

Central 

14h 

Votação 09/05 

BC: Sala Anita 

Garibaldi 

BSARA: Setor de 

empréstimos  

BSBLU: Sala de 

administração 

BSCUR: Sala de 

estudos nº3 

BSJOI: Sala do 

preparo técnico 

 

BC: 09h às 17h 

BSARA: 13h às 15h 

BSBLU: 13h30min 

às 15h30min 

BSCUR: 12h às 14h 

BSJOI: 12 às 14h 

 

Apuração dos votos 11/05 
Sala de Reuniões da 

Biblioteca Central 
A partir das 14h 

Divulgação do 

resultado e envio ao 

Reitor 

11/05 
Divulgação do 

resultado 
A partir das 14h 

 

 

 

http://testenovositebu.paginas.ufsc.br/2018/04/23/eleicao-lista-triplice-direcao-bu-gestao-20182022/
http://testenovositebu.paginas.ufsc.br/2018/04/26/eleicao-lista-triplice-direcao-bu-gestao-20182022-homologacao-das-inscricoes/
http://testenovositebu.paginas.ufsc.br/2018/04/26/eleicao-lista-triplice-direcao-bu-gestao-20182022-homologacao-das-inscricoes/
http://testenovositebu.paginas.ufsc.br/2018/05/02/eleicao-lista-triplice-direcao-bu-gestao-20182022-divulgacao-da-lista-dos-servidores-aptos-a-votacao/
http://testenovositebu.paginas.ufsc.br/2018/05/02/eleicao-lista-triplice-direcao-bu-gestao-20182022-divulgacao-da-lista-dos-servidores-aptos-a-votacao/
http://testenovositebu.paginas.ufsc.br/2018/05/02/eleicao-lista-triplice-direcao-bu-gestao-20182022-resultado-dos-recursos-e-divulgacao-dos-candidatos/
http://testenovositebu.paginas.ufsc.br/2018/05/02/eleicao-lista-triplice-direcao-bu-gestao-20182022-resultado-dos-recursos-e-divulgacao-dos-candidatos/
http://testenovositebu.paginas.ufsc.br/2018/05/02/eleicao-lista-triplice-direcao-bu-gestao-20182022-resultado-dos-recursos-e-divulgacao-dos-candidatos/
http://testenovositebu.paginas.ufsc.br/2018/05/02/eleicao-lista-triplice-direcao-bu-gestao-20182022-resultado-dos-recursos-e-divulgacao-dos-candidatos/
http://testenovositebu.paginas.ufsc.br/2018/05/12/eleicao-lista-triplice-direcao-bu-gestao-20182022-divulgacao-do-resultado/
http://testenovositebu.paginas.ufsc.br/2018/05/12/eleicao-lista-triplice-direcao-bu-gestao-20182022-divulgacao-do-resultado/


ANEXO B 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

CANDIDATO À DIREÇÃO DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA 

 

NOME COMPLETO:____________________________________________________ 

 

DATA DE ADMISSÃO NA UFSC:________________________________________ 

 

DATA DE NASCIMENTO:_______________________________________________ 

 

DATA COLAÇÃO DE GRAU BIBLIOTECONOMIA:_________________________ 

 

SIAPE:___________________RAMAL NA UFSC:____________________________ 

 

E-MAIL INSTITUCIONAL UFSC:_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


