
 

 
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
COMISSÃO ELEITORAL CCJE/CEPE UFES (MANDATO 2022-2024) 

 

Ata da reunião da Comissão Eleitoral para escolha 

dos representantes docentes do Centro de Ciências 

Jurídicas e Econômicas (CCJE) para o Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES), realizada no dia 16 

de fevereiro de 2022. 
 

Aos 16 dias do mês de fevereiro de 2022, a partir das 00h00 horas, a Comissão Eleitoral 

(designada pelas Portarias no 031 de 13 dezembro de 2021 e no.001 de 02 de fevereiro de 2022) 

para escolha dos representantes docentes do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE) 

para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES), composta pelos professores Glicia Vieira dos Santos (Presidente e Membro 

Titular), Luciana Itida Ferrari (Membro Titular) e Rubens de Araújo Amaro (Membro Titular), se 

reuniu para efetuar a apuração dos votos da consulta para representantes docentes do CCJE para o 

CEPE da UFES. A consulta eleitoral eletrônica foi realizada aos 15 dias do mês de fevereiro de 

2022, das 12h00 às 23h59, horário de Brasília. Após o término da votação, o membro da 

Comissão Eleitoral cadastrado no sítio eletrônico http://votacao.ufes.br, utilizando do login e 

senha únicos, acessou o link https://votacao.ufes.br/limesurvey/admin e efetuou o download do 

resultado da votação, que foi exibido no formato PDF. Após o download do relatório de votação, 

verificou-se que participaram da pesquisa 155 votantes (docentes do quadro permanente, em 

efetivo exercício, lotados nos oito departamentos do CCJE). A contagem dos votos consignou o 

seguinte resultado: a chapa 1 composta pelos professores Carlos Roberto Vallim (Titular) e 

Geovany Cardoso Jeveaux (Suplente) obteve 98 votos válidos. A chapa 2 composta pelos 

professores Hélio Zanquetto Filho (Titular) e Jaqueline Carolino (Suplente) obteve 112 votos 

válidos. A votação online estava agendada para o horário das 08h30 às 20h30, horário de 

Brasília, do dia 15 de fevereiro de 2022. No entanto, por volta das 08h50, a Presidente da 

Comissão Eleitoral acessou o site para votar e foi informada pelo sistema com a seguinte 

mensagem: “Não existe votação ativa!” A partir desse momento, a Profa. Glicia efetuou inúmeras 

tentativas de votar, por computador (notebook), sem sucesso. Depois de realizar algumas 

tentativas para votar, por computador e por tablet, por volta das 08h54, a Presidente da Comissão 

passou a efetuar várias tentativas de contatos com os colaboradores do setor de tecnologia da 

informação da Universidade Federal do Espírito Santo (por e-tickets e por números de telefones 

fixos disponíveis no sítio eletrônico da Superintendência de Tecnologia da Informação – STI). Na 

sequência, conforme contatos efetuados por email e por telefone celular com a Presidente da 

Comissão, vários eleitores acessaram o site, logo pela manhã, incluindo a Diretora do CCJE e os 

candidatos titulares das chapas 1 e 2, e também foram informados pelo sistema com a mesma 

mensagem de que não havia votação ativa. Às 09h32, a Presidente da Comissão Eleitoral 

contactou a Profa. Teresa Cristina Janes Carneiro, por telefone celular, para solicitar o número de 

telefone celular do Superintendente do STI (Sr. Renan Teixeira). A Profa. Teresa informou à 

Profa. Glicia que enviaria mensagens, via aplicativo de mensagens do WhatsApp, para o Sr. 

Renan Teixeira e para o Sr. Paulo Lobato, notificando-os do problema e solicitando que eles 
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entrassem em contato com a Profa. Glicia. Nesse ínterim, das 09h36 até às 11h25, a Presidente 

efetuou várias tentativas de contato, por celular e por email, com os senhores Renan Teixeira e 

Paulo Lobato, deixando recados nas caixas postais dos respectivos números móveis. Às 11h41, o 

Sr. Paulo Alexandre Lobato, membro da Diretoria de Governança e Gestão da STI, efetuou 

contato com a Presidente da Comissão por telefone celular. Esta primeira conversa foi 

desenvolvida durante 00h08m28s. Às 12h03, novo contato do STI, por parte do Sr. Paulo Lobato, 

foi efetuado. Ele informou que o problema técnico (bug no sistema, segundo ele) havia sido 

solucionado. Enquanto o Sr. Paulo aguardava na ligação telefônica, a Presidente da Comissão 

acessou o sistema de votação online e efetuou a sua votação. Essa segunda ligação durou 

00h02m56s. Conforme informado por email, às 15h10, pelo Sr. Paulo Lobato: “Infelizmente não 

identificamos exatamente o problema e acreditamos ser um problema pontual. A Profa. Glicia 

fez o teste às 12h e alteramos o horário de término para 23h59”. Ressalta-se que, para fins de 

teste, a Profa. Teresa Cristina Janes Carneiro foi contactada pelo Sr. Paulo para votar no sistema 

de votação online, sendo a primeira docente a participar da consulta eleitoral para representantes 

docentes do CCJE no CEPE/UFES - fato este informado à Profa. Glicia por ambos, pelo Sr. 

Paulo Lobato e pela própria Profa. Teresa, via ligação telefônica. Às 16h33, o Prof. Rubens de 

Araújo Amaro, Membro Titular, relatou por email aos Membros Titulares e ao Membro Suplente 

(a saber, Prof. Ednilson Silva Felipe) da Comissão Eleitoral que “O professor Alvim enviou uma 

mensagem no grupo de professores do WhatsApp, dizendo que o sistema aceita voto nas chapas e 

branco, ao mesmo tempo.” A Presidente da Comissão, então, ao tomar ciência do ocorrido, 

efetuou duas tentativas de contato com o Sr. Paulo Lobato (a saber: às 16h34 e às 16h35), via 

telefone celular. Como não conseguiu contato com o Diretor do STI via ligação telefônica, às 

16h37, solicitou ao Prof. Rubens, por email, que ele enviasse mensagem ao Sr. Paulo, pelo 

aplicativo de mensagens do WhatsApp, relatando o acontecido. Às 16h38, uma nova tentativa de 

contato com o Sr. Paulo Lobato, via ligação telefônica, foi efetuada pela Presidente. Como não 

conseguiu comunicar-se com o STI via ligação telefônica, às 16h39, a Presidente da Comissão 

enviou email, ao Sr. Paulo Lobato do STI, relatando tal ocorrido e solicitando ajuda. Até a 

presente data e horário, não há registro de resposta oficial do STI a este correio eletrônico 

(email). E, nada mais havendo a relatar, foi encerrada a apuração e lavrada esta ata que será lida, 

assinada pelos membros da Comissão Eleitoral e encaminhada à Presidente do Conselho 

Departamental do CCJE, Profa. Cenira de Andrade Oliveira, que convocará reunião para 

atendimento às disposições regimentais necessárias para homologação das chapas eleitas. 

 

 

Vitória (ES), 16 de fevereiro de 2022. 

 

COMISSÃO ELEITORAL 

 

 

Glicia Vieira dos Santos 

Presidente 

Luciana Itida Ferrari 

Membro Titular 

 

Rubens de Araújo Amaro  

Membro Titular   

Ednilson Silva Felipe  

Membro Suplente   
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