
  
 
ASSUNTO: Homologação da Eleição para escolha da representação da comunidade de           
profissionais de TIC, junto ao Conselho de Tecnologia da Informação e Comunicação -             
ConTIC - 2020 
 
 

 
 

DECISÃO ConTIC D-20/2020 
 
 

O Conselho de Tecnologia de Informação e Comunicação, em sua 135ª reunião            
ordinária, analisou e aprovou por unanimidade a ata circunstanciada do processo eleitoral            
para escolha da representação da comunidade de profissionais de TIC, junto ao Conselho             
de Tecnologia da Informação e Comunicação - ConTIC - 2020, homologando o processo e o               
resultado desta Eleição. 
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ATA DA ELEIÇÃO PARA ESCOLHA DA REPRESENTAÇÃO DA COMUNIDADE DE          
PROFISSIONAIS DE TIC JUNTO AO CONSELHO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E           
COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. O ConTIC através da          
Decisão ConTIC D-14/2020, designou a Comissão Eleitoral, composta pelos seguintes          

membros: Sra. Cleusa Regina Manga Ribeiro Milani, Prof. Benilton de Sá Carvalho e Sr.              

Adauto Bezerra Delgado Filho. A eleição foi realizada em conformidade com a Instrução             
Normativa ConTIC IN-01/2020, que dispõe sobre as normas eleitorais que regulamentam as            

eleições da representação da comunidade de profissionais de TIC junto ao ConTIC e a              
Decisão ConTIC D-17/2020, que aprova o edital da eleição. No dia 10 de setembro de 2020,                

o colégio eleitoral foi enviado pela DAP da DGRH. As orientações, calendário e edital da               

eleição foram amplamente divulgados através da página da CITIC; e-mails enviados pelo            
Divulga Unicamp, que atinge todos os funcionários e docentes e e-mails enviados para as              

listas uni-adm@ccuec.unicamp.br, que atinge todos os administradores de rede,         
gtinfo@lists.ic.unicamp.br e uni-ti-l@listas.unicamp.br, que atingem os profissionais de TIC         

nela cadastrados . Entre os dias 01 a 10 de setembro foram recebidas pela CITIC, as                

inscrições dos candidatos através do formulário eletrônico previsto no edital, tendo sido            
registradas as seguintes candidaturas: Fabiano Mucillo – IFGW, Luciano Eduardo Caciato –            

SVC e Ronie Ramos de Oliveira - CCUEC . No dia 31 de agosto de 2020, através de                  
videoconferência, a Comissão Eleitoral se reuniu com os representantes do CCUEC, Sr.            

Edmar Yassuo Misuta e Sr. Newton Pereira Amusquivar, e realizaram testes no sistema             

e-voto, homologando o sistema. Dentro do prazo de 11 a 15 de setembro de 2020, destinado                
ao cancelamento das inscrições, não houve manifestação. Em 16 de setembro de 2020 a              

Comissão Eleitoral se reuniu virtualmente para criar a eleição no sistema e-voto e             
encaminhar o primeiro e-mail de notificação aos eleitores. No dia 16 de setembro de 2020 a                

lista de inscritos foi divulgada usando os mesmos canais de comunicação utilizados na             

divulgação inicial da eleição. Em 22 de setembro de 2020 a Comissão Eleitoral enviou o               
segundo e-mail de notificação aos eleitores. No dia 28 de setembro de 2020, através do               

sistema e-voto, a Comissão Eleitoral e apoiadores do CCUEC incorporaram o colégio            
eleitoral no sistema e enviaram e-mail a todos eleitores com informações para votação. No              

dia 29 de setembro de 2020 às 9h00, deu-se início a eleição para escolha dos               

representantes da comunidade de profissionais de TIC junto ao ConTIC. A eleição ocorreu             
normalmente, sem intercorrência alguma. Às 15h00 do dia 30 de setembro de 2020, a              

Comissão Eleitoral se reuniu virtualmente com os representantes do CCUEC, Sr. Edmar            
Yassuo Misuta e Sr. Newton Pereira Amusquivar, fecharam a eleição no Sistema e-voto e              

fizeram a apuração. Assim sendo, o colégio eleitoral foi composto por 507 eleitores, sendo              
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que 129 não votaram. Apurados os votos obteve-se os seguintes resultados: 213 para             
Fabiano Mucillo - IFGW, 92 para Ronie Ramos de Oliveira - CCUEC, 36 para Luciano               

Caciato - SVC, 27 nulos e 10 em branco. No dia 01 de outubro o resultado foi divulgado                  
usando os mesmos canais de comunicação utilizados na divulgação inicial da eleição. No             

prazo de 02 a 05 de outubro de 2020 não houve interposição de recursos. Dessa forma,                

foram eleitos: Fabiano Mucillo – IFGW como membro titular e Ronie Ramos de Oliveira -               
CCUEC como membro suplente, representantes da comunidade de profissionais de TIC           

junto ao ConTIC. Nada mais havendo a constar, é lavrada a presente Ata, assinada pelos               
representantes do CCUEC, Sr. Edmar Yassuo Misuta e Sr. Newton Pereira Amusquivar e             

pelos membros da Comissão Eleitoral designada para acompanhar o processo eleitoral da            

representação da comunidade de profissionais de TIC junto ao Conselho de Tecnologia da             
Informação e Comunicação da Universidade Estadual de Campinas. Cidade Universitária          

“Zeferino Vaz”, 06 de outubro de 2020. 
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