
A Consulta Pública para escolha da Direção do Setor Litoral em números 

Por: Comissão Organizadora da Consulta Pública 

 

No último dia 26 de novembro aconteceu a Consulta Pública para a escolha do Diretor e Vice Diretor 

do Setor Litoral para o mandato de 2016 a 2020.  Em Matinhos, as urnas receberam os votos da comunidade 

acadêmica das 9h da manhã até as 22h. Porém o trabalho da Comissão Organizadora do Processo começou 

bem antes disso já que, nesse ano, pela primeira vez, foram enviadas urnas para receber os votos dos 

estudantes do Curso de Licenciatura em Educação do Campo que têm aulas fora do campus do Setor Litoral 

em Matinhos, nas suas regiões de origem. Para atender aos discentes matriculados nesse Curso, foram 

enviadas 7 urnas para os municípios da Lapa, Cerro Azul, Morretes, Guaraqueçaba e Adrianópolis 

(nesta última cidade as urnas ficaram localizadas em três locais diferentes)  que, somadas, receberam o voto 

de 135 estudantes.   

Entre os servidores, o percentual de comparecimento à urna foi o seguinte: dos 131 docentes aptos a 

votar, mais de 75% compareceram à Consulta e entre os técnicos administrativos, dos 93 servidores aptos a 

votar, 87% foram às urnas. Já entre os 1530 estudantes matriculados e aptos a votar, o percentual de 

comparecimento foi de 46%.  

Quanto à preferência manifestada nos votos, os dados são os seguintes:  

- Entre os estudantes: das 706 pessoas que votaram, 47.7% optaram pela Chapa 01 e 49.2% pela Chapa 02. 

Votos Brancos e Nulos somaram 3.1%. 

- Entre os docentes: das 99 pessoas que votaram, 75% optaram pela Chapa 01 e 23 % pela Chapa 02.Votos 

Brancos e Nulos somaram 2%. 

- Entre os técnicos administrativos: das 81 pessoas que votaram, 53% optaram pela Chapa 01 e 38% pela 

Chapa 02, Votos Brancos e Nulos somaram 9%.  

O Resultado Final da Consulta Pública foi definido tendo como referência o total de eleitores e 

observado a proporcionalidade: 33,33% de docentes, 33,33% de técnico-administrativos e 33,34% de 

estudantes, de conformidade com a seguinte fórmula: 

 

 Aplicada a fórmula, conforme o Artigo 14 do Edital 01, o resultado final foi o seguinte:  

    Chapa 01 – Renato e Thomassim: 58,52% 

    Chapa 02 – Luiz Rogério e Eduardo Harder: 36,89% 

    Votos Brancos e Nulos: 4,59% 


