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EDITAL N. 02/2021 

Eleição da Coordenação e Representantes Docentes do Colegiado do CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM METEOROLOGIA - UFSM 

A Comissão Eleitoral do Curso de Graduação em Meteorologia do Centro de Ciências 

Naturais e Exatas (CCNE) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no uso de 

suas atribuições legais e regulamentares no Processo Administrativo Eletrônico 

23081.028286/2021-73 do Curso de Graduação em Meteorologia, convoca os docentes, 

o secretário e os discentes regularmente matriculados no Curso de Graduação em 

Meteorologia do CCNE-UFSM para a eleição de Coordenador, Coordenador Substituto 

e membros docentes do Colegiado do Curso, e estabelece as seguintes normas: 

 

DA ELEIÇÃO 

Art. 1º O Coordenador e o Coordenador Substituto serão eleitos pelos docentes, 

discentes e secretario lotados no Curso com mandato de dois anos. Todos os votos 

terão o mesmo peso.  

Art. 2º Os representantes docentes para o Colegiado do Curso serão eleitos pelos 

docentes. Os três candidatos mais votados serão os membros titulares, seguido do 

mesmo número de suplente, respeitando a ordem de votos recebidos.  

Art. 3o - Em caso de empate para os membros docente do Colegiado será eleito o 

candidato docente que tiver mais tempo de atuação como professor de disciplinas 

para o curso de Meteorologia. Persistindo o empate será eleito o candidato mais 

velho. 

 

DOS CANDIDATOS 

Art. 4o – Os candidatos a Coordenador, Coordenador Substituto e membros docentes do 

Colegiado foram definidos através de inscrições conforme EDITAL N. 02/2021. 

§ 1º Estão concorrendo como chapa única para Coordenador e Coordenador Substituto, 

respectivamente, os professores Jônatan Dupont Tatsch, SIAPE 2036947, e Simone 

Erotildes Teleginski Ferraz, SIAPE 1515036. 

§ 2º - Estão concorrendo como representantes docentes para o Colegiado os professores: 

- Damaris Kirsch Pinheiro, SIAPE 7987010.  

- Ernani de Lima Nascimento, SIAPE 1657811. 

- Everson Dal Piva, SIAPE 1679430. 

- Hans Rogério Zimermann, SIAPE 1854270. 

- Nathalie Tissot Boiaski, SIAPE 2200911. 



- Otávio Costa Acevedo, SIAPE 1420708. 

 

DO PROCESSO DE VOTAÇÃO 

Art. 5o - Poderão participar como votantes na eleição para Coordenador, Coordenador 

Substituto e integrantes docentes do Colegiado, todos os professores com qualquer 

formação, desde que tenham lecionado alguma disciplina no Curso de Graduação em 

Meteorologia no ano de 2020 ou que estejam lecionando disciplinas neste curso no 

semestre 1o/2021. Poderão participar como votantes na eleição para Coordenador e 

Coordenador Substituto todos os alunos acadêmicos regularmente matriculados no 

Curso de Graduação em Meteorologia, exceto os ingressantes no semestre 1o/2021, e 

o secretário do Curso. 

Art. 6° O processo de votação será realizado por meio do “Sistema de Votação 

Eletrônica Helios” da UFSM, hospedado no endereço https://helios.cpd.ufsm.br/. Os 

votantes receberão um link de acesso para a eleição por meio de seus e-mails de 

cadastro no sistema da UFSM. 

I – Apenas eleitores registrados conseguirão votar. 

II – Os eleitores podem votar mais de uma vez, porém apenas o último voto será 

considerado. 

Art. 7° Os docentes deverão votar em três representantes docentes para o colegiado. 

Art. 8º A votação terá início às 08 horas do dia 12 de maio de 2021 e será encerrada 

às 18 horas do dia 12 de maio de 2021. 

Art. 9º O sigilo do voto é assegurado mediante o acesso à votação pela utilização do 

CPF do votante (sem pontos e traços). 

Art. 10º O processo de apuração ocorrerá após a conclusão da votação, quando o Centro 

de Processamento de Dados encaminhar para a Comissão Eleitoral um arquivo em 

PDF retirado da página da eleição, com resultado da votação informando: 

I – o número absoluto de votos; 

II – votos em branco. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11o - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o regimento do CCNE. 

 

A COMISSÃO ELEITORAL, aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e 

vinte e um. 

 

DEBORA REGINA ROBERTI 

Representante docente 

LEONARDO ZUCUNI FURLAN 

Representante Acadêmico 
LUIS FERNANDO CAPRIOLI 

Representante TAE 

 

 


