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RESOLUÇÃO N.º 01/CCE/2021, DE 29 DE JANEIRO DE 2021
(Republicada com alterações promovidas pela Resolução n° 02/CCE/2021, de 25 de
fevereiro de 2021)
Aprova as normas para consulta à comunidade do
Centro de Comunicação e Expressão para escolha
dos candidatos a Diretor(a) e Vice-Diretor(a) do
Centro, gestão 2021-2025.

A DIRETORA EM EXERCÍCIO DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO E
EXPRESSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de
suas atribuições e tendo em vista o que deliberou o Conselho da Unidade em 27 de janeiro de
2021, considerando proposta apresentada pela Comissão designada pela Portaria nº 138/CCE/
2020, de 21 de dezembro de 2020, com o objetivo de organizar, coordenar, fiscalizar e propor,
ao Conselho da Unidade, regras para o processo de consulta à comunidade do Centro de
Comunicação e Expressão, para escolha dos candidatos a Diretor(a) e Vice-Diretor(a) do
Centro,

R E S O L V E:
APROVAR as normas para consulta à comunidade do Centro de Comunicação
e Expressão para escolha dos candidatos a Diretor(a) e Vice-Diretor(a) do Centro, gestão
2021-2025.
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º A consulta à comunidade do Centro de Comunicação e Expressão para
a escolha dos candidatos a Diretor (a) e Vice-Diretor (a) será paritária, mediante o voto
direto e secreto por meio do Sistema de Votação On-Line e-Democracia (não presencial)
conforme estabelecido na Portaria Normativa nº 364/2020/GR, considerando a participação
dos segmentos dos servidores Docentes e Técnico-administrativos em Educação (TAEs) e dos
alunos.
Art. 2º A consulta à comunidade do Centro de Comunicação e Expressão será
realizada, em turno único, no dia 15 de março de 2021.
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Art. 2° A consulta à comunidade do Centro de Comunicação e Expressão será
realizada, em turno único, no dia 22 de março de 2021. Caso a data de 22 de março de 2021
não esteja disponível no Sistema de Votação On-Line e-Democracia , a eleição será agendada
para o dia útil posterior mais próximo disponível.
Art. 3º Os votos válidos na consulta à comunidade do Centro de Comunicação
e Expressão serão ponderados na proporção de 1/3 (um terço) para os Docentes, 1/3 (um
terço) para os TAEs e 1/3 (um terço) para os alunos.
§ 1º Para os fins desta resolução consideram-se válidos os votos atribuídos a
candidatos regularmente inscritos, excluídos os votos em branco e os nulos.
§ 2º O índice de votação da chapa em cada segmento será obtido mediante a
aplicação da seguinte fórmula: número de votos válidos do segmento na chapa, dividido pelo
total de votantes do segmento que votaram na consulta, vezes um terço.
§ 3º Será considerada vencedora a chapa que, somados os índices obtidos em
cada segmento, alcançar o maior índice geral de votação.
DOS ELEITORES
Art. 4º Poderão votar na consulta à comunidade do Centro de Comunicação e
Expressão:
I – os servidores Docentes e Técnico-administrativos em Educação ativos do
Centro de Comunicação e Expressão, integrantes das respectivas carreiras e em efetivo
exercício, que constem do seu cadastro de pessoal ‘ativo’ até o dia 12 de fevereiro de 2021;
II – os alunos que tenham a condição regular de matrícula no dia 12 de
fevereiro de 2021 em Curso de Graduação e de Pós-Graduação (Mestrado Acadêmico,
Mestrado Profissional e Doutorado) do Centro de Comunicação e Expressão.
Art. 5º Cada eleitor votará uma única vez, prevalecendo, no caso de integrantes
de mais de um segmento da comunidade do Centro de Comunicação e Expressão, a seguinte
ordem:
I – no caso de servidor Docente e Técnico-Administrativo em Educação, votará
como professor;
II – no caso de servidor Docente e Técnico-Administrativo em Educação e
aluno, votará como professor;
III – no caso de servidor Técnico-Administrativo em Educação e aluno, votará
como servidor Técnico-Administrativo em Educação;
IV – no caso de aluno matriculado no curso de pós-graduação e graduação,
votará como estudante de pós-graduação.
Parágrafo único. Não será permitido o voto cumulativo, por procuração ou em
separado.
DAS INSCRIÇÕES E DA IMPUGNAÇÃO
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Art. 6º Poderão inscrever-se como candidatos, integrantes da Carreira de
Magistério Superior, lotados no CCE e em efetivo exercício, ocupantes dos cargos de
Professor Titular ou de Professor Associado 4, ou que sejam portadores do título de doutor,
neste caso independentemente do nível ou da classe do cargo ocupado, conforme Decreto N.º
6.264, de 22 de novembro de 2007.
Art. 7º As inscrições dos candidatos para a consulta à comunidade do Centro
de Comunicação e Expressão serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico (não
presencial), conforme estabelecido na Portaria Normativa nº 364/2020/GR, com o
preenchimento do formulário de inscrição (Anexo 1), que deverá ser assinado digitalmente
(em conformidade com a Portaria Normativa nº 276/2019/GR/UFSC, que disciplina o uso de
certificação digital na UFSC) e enviado (no formato PDF) à Secretaria Administrativa do
Centro de Comunicação e Expressão no endereço – cce@contato.ufsc.br.
Art. 8º Os candidatos poderão inscrever-se no período de 2 a 17 de fevereiro
de 2021, enviando e-mail para a Secretaria Administrativa do Centro de Comunicação e
Expressão, no endereço – cce@contato.ufsc.br, até às 17h00min do dia 17 de fevereiro de
2021.
Art. 9º. Findo o prazo de inscrição, a Comissão Eleitoral fará publicar
imediatamente um edital contendo a relação das chapas inscritas.
Parágrafo único. O edital de que trata o caput deste artigo será publicado no
endereço eletrônico www.cce.ufsc.br.
Art. 10. Das inscrições, caberá impugnação à Comissão Eleitoral em razão de
incompatibilidade de algum candidato, no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da publicação
do edital na página do CCE.
§ 1º A impugnação de que trata o caput deste artigo deverá ser acompanhada
de prova da incompatibilidade alegada e poderá ser apresentada:
I – por candidato;
II – por qualquer eleitor.
§ 2º Havendo impugnação, será dado conhecimento do fato à chapa mediante
notificação, estabelecendo o prazo de 2 (dois) dias úteis para manifestação, contados do seu
recebimento.
§ 3º A Comissão Eleitoral deverá decidir sobre a impugnação, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
§ 4º O pedido de impugnação não tem efeito suspensivo.
Art. 11. Os componentes da chapa poderão requerer, até o término das
inscrições, o cancelamento da inscrição da respectiva chapa.
Art. 12. A ordem das chapas será definida por sorteio.
Art. 13. Após o término do prazo das inscrições, a substituição de candidatos
somente poderá ocorrer nos casos de falecimento ou incapacitação física ou mental do
candidato inscrito.
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Art. 14. Havendo desistências de chapas, após o término das inscrições, serão
considerados nulos os votos que lhes forem atribuídos.
DA PROPAGANDA
Art. 15. A propaganda eleitoral dos candidatos a Diretor (a) e Vice- Diretor (a)
do Centro de Comunicação e Expressão será realizada sob a responsabilidade de cada
candidatura e se assentará nos princípios da liberdade de expressão plena, defesa do
patrimônio público e igualdade de oportunidade aos candidatos.
Art. 16. Ninguém poderá impedir a propaganda eleitoral, nem inutilizar, alterar
ou perturbar os meios lícitos nela empregados.
Art. 17. Será vedada a fixação de propaganda de qualquer natureza nos prédios,
muros, postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, paradas de ônibus localizados em
área da Universidade, inclusive mediante pichação, inscrição a tinta, fixação de placas,
estandartes, faixas e assemelhados.
DAS PENALIDADES
Art. 20. No caso de infração às normas estabelecidas pela comissão eleitoral
sobre a consulta à comunidade do Centro de Comunicação e Expressão para a escolha dos
candidatos a Diretor e Vice-Diretor, sujeitar-se-á o infrator às seguintes penalidades:
I – advertência verbal e reservada;
II – advertência por escrito.
§ 1º Quando houver prejuízo ao patrimônio público, por ação ou omissão, dolo
ou culpa, além das penalidades previstas neste artigo, o processo será encaminhado ao órgão
competente da Universidade para a abertura de processo administrativo disciplinar.
§ 2º Em qualquer situação, o infrator deve promover a reparação do dano.
Art. 21. Cabe à Comissão Eleitoral aplicar as penalidades previstas nesta
Resolução e solicitar a abertura de processo administrativo disciplinar, se for o caso.
DA VOTAÇÃO
Dos Procedimentos de Votação
Art. 22. A eleição realizar-se-á por escrutínio secreto e uninominal, por meio
sistema de votação on-line (não presencial), conforme estabelecido na Portaria Normativa nº
364/2020/GR, sendo vedada a adoção de qualquer outro sistema.
Art. 23. A votação acontecerá por meio do Sistema de Votação On-Line eDemocracia, serviço oferecido pela Coordenadoria de Certificação Digital da Sala Cofre da
UFSC e disponível no endereço https://e-democracia.ufsc.br
Art. 24. As informações para a votação serão encaminhadas ao e-mail
institucional dos Docentes, dos Técnicos-administrativos em Educação e dos Discentes.
Art. 25. Os servidores Docentes e Técnico-administrativos em Educação, bem
como os Discentes deverão informar, no sistema de votação, seu CPF e a senha que utiliza
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para se conectar no Sistema de Autenticação Centralizada da UFSC, em seguida clicar em
“Conectar” para autenticar o voto.
Art. 26. A identificação do eleitor no acesso à cabine digital do sistema eDemocracia será feita pelo Sistema de Gestão de Identidade da UFSC (idUFSC).
Art. 27. Encerrada a votação, a comissão eleitoral designada receberá o
relatório eletrônico de eleição gerado pelo sistema e-Democracia.
DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
Art. 35. O processo de consulta ocorrerá conforme o seguinte cronograma:
Período
01/02/2021
02 a 17/02/2021

Atividade
Publicação do Edital
Inscrição das chapas

17/02/2021

Publicação das chapas
inscritas
Prazo para apresentação de
recursos
Homologação das
inscrições
Período de campanha e
debates
Eleição
Apuração e resultado
Prazo para apresentação de
recursos
Resultado final

18 a 19/02/2021
22/02/2021
23/02/2021 a
12/03/2021
15/03/2021
16/03/2021
17 a 18/03/2021
22/03/2021

Horário
14h00min
Até às 17h00min do dia
17/02/2021
20h00min
Até às 20h00min do dia
19/02/2021
14h00min
---Das 9h00min às 17h00min
14h00min
Até às 14h00min do dia
18/03/2021
14h00min

Art. 35. O processo de consulta ocorrerá conforme o seguinte cronograma:
Período
01/02/2021
02 a 17/02/2021

Atividade
Publicação do Edital
Inscrição das chapas

17/02/2021

Publicação das chapas
inscritas
Prazo para apresentação de
recursos
Homologação das
inscrições
Período de campanha e
debates

18 a 19/02/2021
22/02/2021
23/02/2021
a
19/03/2021
22/03/2021
24/03/2021

Horário
14h00min
Até às 17h00min do dia
17/02/2021
20h00min
Até às 20h00min do dia
19/02/2021
14h00min
----

Eleição

Das 9h00min às 17h00min

Apuração e resultado

14h00min
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25 a 26/03/2021
29/03/2021

Prazo para apresentação de
recursos
Resultado final

Até às 14h00min do dia 26/03/2021

14h00min

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 36. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.
Art. 37. Esta Resolução entrará em vigor a partir da sua publicação na página
do Centro de Comunicação e Expressão, no endereço eletrônico www.cce.ufsc.br.
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