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ATA DA ELEIÇÃO PARA DIREÇÃO DA EPSJV 2021-2025 

 

A Comissão Eleitoral da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/FIOCRUZ) foi 

aprovada pelo Conselho Deliberativo da Unidade e instituída pela Portaria 05/2021, de 3 de março 

de 2021, modificada pela Portaria 08/2021, de 25 de março de 2021. Também foi instituído, pela 

Portaria 09/2021, de 25 de março de 2021, o Grupo Técnico para Assessoria em Tecnologia da 

Informação (GTATI/EPSJV), que prestou todo o suporte necessário durante o processo eleitoral da 

Escola Politécnica. 

Após o assentamento da Comissão, foram realizadas reuniões com o objetivo de elaborar o 

Regulamento Eleitoral e o Calendário das Eleições, que foram apresentados e aprovados pelo 

Conselho Deliberativo da EPSJV no dia 25 de março de 2021; além de decidir a organização do 

processo, ficando definido pela Comissão que a eleição seria realizada pelo sistema de votação 

virtual Helios Voting. A Eleição para a Direção da EPSJV – Gestão 2021-2025 foi a primeira 

votação virtual realizada na Escola, utilizando o mesmo sistema de votação online aplicado com 

sucesso nas eleições presidenciais da Fiocruz, em novembro de 2020, viabilizado pela Cogetic, 

através do GTATI Fiocruz. 

Para o cumprimento dos prazos determinados no Regulamento Eleitoral, a Comissão divulgou o 

Regulamento Eleitoral, com o respectivo Calendário Eleitoral, no dia 25 de março de 2021. O 

período para inscrição de candidaturas era de 5 a 9 de abril. Ao final desse período, foi apresentada 

uma candidatura, de ANAMARIA D’ANDREA CORBO. No dia 12 de abril de 2021, foi divulgada a 

candidatura inscrita e as listas de eleitores (servidores e alunos) da EPSJV. Nos dias 12 e 13 de 

abril, a Comissão aguardou eventuais pedidos de alteração das listas de eleitores ou de impugnação 

da candidatura.  Nenhum recurso foi apresentado no sentido de impugnação das candidaturas e das 

listas de eleitores. 

No dia 15 de abril de 2021, de acordo com o Regulamento Eleitoral, o Conselho Deliberativo da 

EPSJV homologou a candidatura e referendou as listas de eleitores da Unidade. A campanha 

eleitoral foi realizada de 19 de abril a 7 de maio de 2021. No dia 6 de maio de 2021, a Comissão 

Eleitoral promoveu uma live com a candidata no canal da EPSJV no YouTube.  

A votação foi realizada, de forma remota, nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2021 e encerrada neste 

último dia, às 17 horas. A votação transcorreu sem incidentes. 

O processo de apuração, não presencial, iniciou-se às 17 horas do dia 12 de maio de 2021, conforme 

previsto no Regulamento e Calendário Eleitoral, sendo transmitido ao vivo pelo canal da EPSJV no 

YouTube. 

Destacamos a ampla participação dos eleitores, conforme todos puderam observar durante o período 

de votação, consultando o sistema de acompanhamento da votação disponibilizado aos eleitores. 

Participaram da eleição, 97% dos servidores da Escola Politécnica e 51% dos seus estudantes, com 

um quórum de 88% de participação, lembrando que para efeito de apuração dos votos, há uma 

ponderação no peso dos eleitores. (De acordo com o Regulamento eleitoral, o voto dos servidores 

equivale a 4/5 e os votos dos alunos a 1/5). 

Pelo sistema, foi feita a abertura virtual das urnas para a apuração pública dos votos com a presença 

dos membros da Comissão Eleitoral: Sergio Munck, Rafael Bilio, Talita Rodrigues, Mário Mesquita 

e Luís Américo, além de convidados, como os representantes dos GTATI/Fiocruz e GTATI/EPSJV, 

a equipe da candidatura Juntos pelo Poli e a atual diretora da Escola Politécnica, Anakeila de Barros 

Stauffer.   
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Primeiramente, foi aberta a urna dos servidores e, em seguida, a dos alunos. O sistema de votação 

Helios Voting não faz a ponderação dos votos, ficando a cargo da Comissão Eleitoral da EPSJV este 

cálculo. Portanto, foi utilizada uma planilha, já empregada em eleições anteriores da Escola 

Politécnica, para os cálculos finais e proclamação do resultado, conforme apresentado abaixo: 

 

Nº absoluto Servidores Alunos Votos válidos em %

N° de Eleitores 140 601 Anamaria Corbo 92,9

N° de Votantes 136 307 Brancos 7,1

N° de Abstenções 4 294 Total 100,0

% de comparecimento

Votação Servidores Alunos

117 258

9 20

126 278

Nulos 10 29

Total de Votantes 136 307

%

87,9

Anamaria Corbo

Brancos

Total de Votos Válidos

NÚMEROS ABSOLUTOS

VOTAÇÃO TOTAL

RESULTADO FINAL

                      ANAMARIA CORBO

92,9

 

 

Com a divulgação do resultado, deu-se por encerrada a apuração. Conforme o Regulamento 

Eleitoral, no seu artigo 24, a candidatura obteve percentuais (92,9%) acima dos exigidos (50% + 1, 

no caso de apenas um candidato se apresentar), e o pleito teve seu quórum confirmado (87,9%), 

bem superior aos 50% + 1 do colégio eleitoral.   

Após a proclamação do resultado, a atual diretora da Escola Politécnica, Anakeila de Barros 

Stauffer, fez uma saudação sobre o processo eleitoral que se encerrava. E a diretora eleita para o 

mandato 2021-2025, Anamaria Corbo, também fez uso da palavra para se dirigir a todos os 

trabalhadores e estudantes da Escola. Em seguida, a Comissão concluiu o processo eleitoral, 

informando que a Ata será encaminhada ao Conselho Deliberativo da EPSJV para homologação e 

encaminhamento posterior à Presidência da Fiocruz. 

 

Sem mais no momento, subscrevemos esta Ata, em 12 de maio de 2021. 

 

Comissão Eleitoral da EPSJV 

Sergio Munck Machado 

Rafael de Lima Bilio 

Talita Freire Rodrigues 

Mário Cezar Barroso Mesquita  

Luís Américo Marinho Ribeiro 


