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RELATÓRIO DA ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DE REPRESENTANTES 

DISCENTES JUNTO AOS CONSELHOS SUPERIORES DA UFSCAR 

 

1. DA CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL. 

Em atendimento às disposições contidas nos Regimentos Internos dos Conselhos 

Universitário (ConsUni) e de Administração (CoAd), lavrados respectivamente nas 

Resoluções Cons Uni nº 795, de 12/12/2014, e CoAd nº 080, de 14/08/2015 em especial, nos 

artigos que dispõe sobre o processo eleitoral para escolha de representantes junto aos 

referidos colegiados, foi constituída a Comissão Eleitoral para escolha de representantes dos 

discentes de graduação e de pós-graduação, para integrar o ConsUni e o CoAd, bem como 

os Conselhos de Assuntos Comunitários e Estudantis (CoACE), de Extensão (CoEx), de 

Graduação (CoG) e de Pesquisa (CoPq). A Comissão Eleitoral, designada pelos Atos 

Administrativos do ConsUni nº 384, 393 e 409/2018, de respectivamente 18/06/2018, 

02/07/2018 e 10/10/2018, foi composta pelos seguintes membros: Campus Araras: servidor 

TA Sr. Edilson Moserle, Prof. Dr. Jerônimo Alves Santos; Campus Lagoa do Sino: Prof. Dr. Luiz 

Manoel de Moraes Camargo Almeida; Campus São Carlos: servidores TA’s Sra. Claudete 

Schiabel e Sr. Rafael Porto Santi, Prof. Dr. José Marques Novo Júnior (Presidente), Prof. Dr. 

José Eduardo Marques Baioni, pós-graduando Sr. Romão Manuel L. C. Direitinho; Campus 

Sorocaba: Prof. Dr. Aparecido Junior de Menezes. Ressalta-se que a servidora Sra. Sandra 

Maria Navascues e o Prof. Dr. André Cordeiro Alves dos Santos compuseram inicialmente a 

referida Comissão, tendo os seus desligamentos ratificados pelos Atos Administrativos 

ConsUni no 398 e 409, de respectivamente 31/08/2018 e 10/10/2018. As servidoras lotadas 

na Secretaria dos Órgãos Colegiados, Adriane Cristina de O. Garcia e Aparecida Regina F. 

Canhete ficaram responsáveis pelo apoio a comissão eleitoral, contando com a colaboração 

voluntária desde o dia 10/10/2018 da servidora Vanessa Custódio. 

 

2. DO EDITAL DE ELEIÇÃO. 

No Edital de Eleição para escolha de representantes dos discentes para integrar os Conselhos 

acima especificados, publicado no dia 15/10/2018, constaram os seguintes itens: 1) relação 

de vagas; 2) modalidade de votação através de voto online utilizando o sistema Helios Voting 

instalado na UFSCar; 3) etapas e calendário do processo eleitoral, com datas para: 

impugnação de edital, recursos quanto a lista de votantes previamente publicada, início e 

término de inscrição de candidatos, divulgação dos candidatos deferidos e indeferidos, 

divulgação da lista definitiva de votantes, prazo para recurso dos candidatos indeferidos, 

divulgação da lista de candidatos, data de constituição das urnas e das cédulas no sistema, 

data de início e fim da eleição, data de apuração e divulgação dos resultados da eleição, 

prazo para recurso a respeito dos resultados da eleição, divulgação dos candidatos eleitos e 

homologação do relatório final pelo ConsUni; 4) local de recebimento de inscrições (físico) 
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e eletronicamente; 5) atribuição/competência da comissão eleitoral; 6) informações sobre 

o processo eleitoral; 7) informações sobre os recursos; e 8) observações finais. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES. 

As inscrições de candidatos foram realizadas no período de 25 a 30/10/2018 com 97 

inscrições solicitadas para o total de 154 vagas, sendo 104 vagas para discentes de 

graduação (52 efetivas e 52 suplentes) e 50 vagas para discentes de pós-graduação (25 

efetivas e 25 suplentes). Após a divulgação da primeira relação de candidatos inscritos, em 

31/10/2018, houve a interposição recursos tal como previsto nos editais, sendo dois do 

campus São Carlos, dois do campus Sorocaba e quatro do campus Araras. Após a análise dos 

oito recursos pela comissão, foram deferidos quatro pedidos e indeferidos outros quatro, 

conforme consta detalhadamente no documento divulgado no dia 05/11/2018, no link 

https://eleicoes.ufscar.br/consuni/eleicoes-para-representantes-discentes-recursos-

retificacoes-e-julgamentos-05nov18.pdf. Após a divulgação dos resultados de análise dos 

recursos, as listas definitivas de candidatos inscritos foram divulgadas com 95 inscrições 

deferidas, que estão detalhadas abaixo juntamente com o número de vagas para cada 

conselho: 

- ConsUni:  

Graduação: 20 candidatos para preenchimento de 12 vagas (6 efetivos e 6 suplentes) 

Pós-Graduação: 12 candidatos para preenchimento de 12 vagas (6 efetivos e 6 suplentes) 

- CoAd:  

Graduação: 10 candidatos para preenchimento de 4 vagas (2 efetivos e 2 suplentes) 

Pós-Graduação: 4 candidatos para preenchimento de 4 vagas (2 efetivos e 2 suplentes) 

- CoG:  

Graduação: 18 candidatos para preenchimento de 50 vagas (25 efetivos e 25 suplentes) 

- CoPq: 

Graduação: 5 candidatos para preenchimento de 16 vagas (8 efetivos e 8 suplentes) 

Pós-Graduação: 4 candidatos para preenchimento de 16 vagas (8 efetivos e 8 suplentes) 

- CoEx: 

Graduação: 11 candidatos para preenchimento de 16 vagas (8 efetivos e 8 suplentes) 

Pós-Graduação: 5 candidatos para preenchimento de 16 vagas (8 efetivos e 8 suplentes) 

 

https://eleicoes.ufscar.br/consuni/eleicoes-para-representantes-discentes-recursos-retificacoes-e-julgamentos-05nov18.pdf
https://eleicoes.ufscar.br/consuni/eleicoes-para-representantes-discentes-recursos-retificacoes-e-julgamentos-05nov18.pdf
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- CoACE: 

Graduação: 6 candidatos para preenchimento de 6 vagas (3 efetivos e 3 suplentes) 

Pós-Graduação: 1 candidato para preenchimento de 2 vagas (1 efetivo e 1 suplente) 

 

4. DA ELEIÇÃO. 

A votação ocorreu entre os dias 07 e 19 de novembro de 2018. Ao final dessa etapa foi 

registrado o comparecimento dos seguintes números de votantes: 

954 discentes de graduação do total 12.675, ou seja, 7,53 % dos discentes de graduação 

votantes. 137 discentes de pós-graduação votantes do total de 3.663, ou seja, 3,74 % dos 

discentes de pós-graduação votantes. Não foram registradas ocorrências especiais e que 

comprometesse a lisura do processo durante essa etapa da eleição. 

 

5. DA APURAÇÃO. 

A apuração dos votos foi realizada em sessão pública no prédio da Secretaria Geral de 

Informática (SIn) no dia 19/11/2018 às 14h00. A divulgação dos resultados da eleição foi 

publicada no mesmo dia 19/11/2018, nos seguintes links: para os candidatos da graduação: 

https://votacao.ufscar.br/helios/e/conselhos2018-graduacao, e para os candidatos da pós-

graduação: https://votacao.ufscar.br/helios/e/conselhos2018-posgraduacao . Após vencido 

o período de recursos a respeito dos resultados da votação, a publicação dos candidatos 

eleitos foi realizada no dia 22/11/2018. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Todas as etapas do cronograma proposto para esse processo eleitoral foram cumpridas, com 

exceção da data de homologação do relatório final pelo ConsUni, previsto para o dia 

22/11/2018. Essa alteração foi necessária devido ao curto prazo que os conselheiros teriam 

para a sua apreciação, tendo em vista que os resultados finais desse processo eleitoral foram 

publicados na mesma data, ou seja, 22/11/2018. Em consequência, foi publicado no dia 

22/11/2018 os editais complementares alterando a data de homologação para o dia 

26/11/2018. 

São Carlos, 22 de Novembro de 2018 

 

 

Prof. Dr. José Marques Novo Júnior 
Presidente da Comissão Eleitoral designado pelo Ato Administrativo no 409, de 10/10/2018 

https://votacao.ufscar.br/helios/e/conselhos2018-graduacao
https://votacao.ufscar.br/helios/e/conselhos2018-posgraduacao

