
 ELEIÇÕES ADUFES BIÊNIO 2015-2017 

DIRETORIA E CONSELHO DE REPRESENTANTES 

COMISSÃO ELEITORAL 
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1. A votação das eleições 2015 da Adufes teve início aproximadamente às 08 horas do dia 30 

de novembro de 2015, em todas as 13 Seções Eleitorais localizadas na Sede do sindicato e 

nos 10 campi da Ufes. Cada centro contou com uma seção, exceto o CCS (Centro de Ciências 

Exatas) que teve uma no Ciclo Básico, uma na Odontologia e outra no Ciclo Profissionalizante. 

Cada seção contou com uma urna eletrônica.  

Na lista de eleitores da Adufes constavam os nomes dos eleitores aposentados e não 

recadastrados. As Seções da Adufes, do Ceunes (Centro Universitário Norte do ES) e do CCA 

(Centro de Ciências Agrárias) contaram ainda com uma urna de lona para o Voto em Trânsito. 

Este voto, exercido na modalidade Voto em Separado e restrito à escolha de Diretoria, também 

foi facultado àqueles poucos docentes aposentados e recadastrados que preferiram votar na 

sede. 

 

2. Ao todo, foram 40 mesários recrutados pela Comissão Eleitoral (CE), todos Servidores 

Técnico-Administrativos da Ufes, que trabalharam, em grande maioria em meio turno. A CE 

contou ainda com 2 suplentes de mesários que realizaram substituições eventuais e/ou 

contribuíram com atividades diversas. 

 

3. Em todas as Seções Eleitorais, a "zerésima" da urna eletrônica só foi extraída na presença 

de algum Fiscal das Eleições ou após a chegada do primeiro eleitor. Todo docente que 

testemunhou a zerésima assinou junto com os mesários o boletim emitido eletronicamente. 

Todos os candidatos à Diretoria e ao Conselho de Representantes foram automaticamente 

credenciados como fiscais pela CE, com poderes de atuar em qualquer uma das treze seções. 

 

4. As eleições transcorreram na mais absoluta normalidade, não ocorrendo um único 

registro em ata de eventual irregularidade. 

 

5. Chegou por telefone à CE uma queixa de uma fiscal quanto à localização da urna do Centro 

de Educação, localizada no segundo andar do IC4. Pouco tempo após, a urna mudou para 

uma sala no primeiro piso, de fácil acesso. No Centro de Educação Física e Desportos, as 

mesárias reclamaram do intenso calor no hall em frente ao auditório. A mesa eleitoral foi 

transferida paro o interior do recinto e o local devidamente sinalizado. 

 

6. A votação foi concluída pontualmente nas 13 seções eleitorais. O encerramento da urna 

eletrônica e a emissão do Boletim de Urna seguiu o mesmo procedimento da zerésima. Em 

todas as seções, o boletim foi assinado por alguma testemunha além dos mesários. 

 

7. A votação nos campi do interior contou ainda com o trabalho de dois docentes do Centro de 

Ciências Exatas, que representaram a Comissão Eleitoral no Ceunes e no CCA e se 

responsabilizaram pelo envio e retorno das urnas. Isto assegurou o recebimento de todos os 

materiais de votação até as 20:30 horas do dia 30 de novembro, 30 minutos após o 

encerramento em 5 dos 13 locais de votação. 

 

Vitória-ES, 02 de dezembro de 2015. 

 

A COMISSÃO ELEITORAL 


