
 
 

Relatório – Conclusão do Processo Eleitoral 

 

Aos Membros do Conselho Deliberativo 

Fundação Oswaldo Cruz  

 

Prezados Conselheiros, em conformidade com o estabelecido pelo Regulamento Eleitoral para a 

Presidência da Fiocruz, a Comissão Eleitoral vem apresentar o resultado das eleições 2020 para que 

seja avaliado e deliberado pelo Conselho quanto à sua homologação e encaminhamento para o 

Excelentíssimo Ministro de Estado da Saúde, conforme definido pelo Estatuto da Fiocruz, 

regulamentado pelo Decreto nº 8.932, de 14 de dezembro de 2016.  

 É importante ressaltar que todo o processo eleitoral se deu em estrita consonância com o 

Regulamento aprovado por este Conselho e que a Comissão Eleitoral considera bem 

sucedida a primeira votação eletrônica realizada na história da Fiocruz. Evidencia-se ainda 

a transparência e a igualdade de oportunidades para as candidaturas durante todo o processo, 

em especial, destacando-se os seguintes procedimentos adotados pela Comissão Eleitoral, 

com aprovação do Conselho Deliberativo: 

 Disponibilização online de todos os documentos adotados pela Comissão durante o período 

eleitoral no Portal da Fiocruz - https://portal.fiocruz.br/eleicoes2020. Por ele, os eleitores e 

qualquer cidadão puderam acompanhar todo o processo. 

 Aprovação por consenso, com as candidaturas, de todos os procedimentos relacionados ao 

período de campanha, incluindo debates e propaganda eleitoral, como também das regras 

desses debates e do processo de votação eletrônica. 

 Registro em vídeo de todas as reuniões realizadas com as representações das candidaturas. 

 Designação de uma auditoria externa de Tecnologia da Informação para acompanhamento e 

verificação do funcionamento do sistema de votação eletrônica. 

 Acompanhamento do processo de votação e apuração dos votos por observadores externos 

convidados pela Comissão Eleitoral, tendo participado o presidente da Academia Nacional 

de Medicina (ANM), Rubens Belfort; o representante do Conselho Nacional de Secretários 

de Saúde (Conass), Jurandir Frutuoso; e o representante da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), Sergio Belerique. 

 Transmissão em tempo real dos procedimentos relacionados ao processo de votação 

eletrônica, incluindo a “zerésima” – verificação das urnas previamente à abertura do 

processo de votação – e o processo de apuração dos votos. 

https://portal.fiocruz.br/eleicoes2020


 
 

DO PROCESSO 

 Antes do resultado, segue um breve histórico de como se deu o processo das eleições Fiocruz 2020.  

 Em 03/09/2020, o Conselho Deliberativo da Fiocruz aprovou, por unanimidade, o calendário 

eleitoral (anexo I) e aprovou a constituição da Comissão Eleitoral que seria responsável pela 

condução de todo o processo (anexo II). 

 Em 24/09/2020, o Conselho Deliberativo apreciou a proposta de Regulamento Eleitoral 

apresentado pela Comissão e deliberou pela sua aprovação, também por unanimidade (anexo 

III). 

  As inscrições foram realizadas no período de 05/10/2020 a 09/10/2020. Em ordem de 

inscrição, se inscreveram como candidatos para concorrer a uma posição na lista tríplice da 

Fiocruz os servidores Mario Santos Moreira, Nísia Trindade Lima, Rivaldo Venâncio da 

Cunha e Florio João Polonini Junior. Todos os candidatos apresentaram as documentações 

exigidas pela Comissão Eleitoral.  

 Durante o período de apresentação de propostas de impugnação das candidaturas, foi 

protocolado pedido de impugnação da candidatura do servidor Florio João Polonini Junior 

pelo servidor Delson da Silva, sob a alegação de que o candidato não atenderia ao requisito 

estabelecido no artigo 4º do Regulamento Eleitoral, qual seja, o de reunir competência 

técnico-científica e / ou notório saber para concorrer ao cargo. 

 As inscrições de todos os candidatos juntamente com a solicitação de impugnação foram 

submetidas ao Conselho Deliberativo em 14/10/2020. Após apreciação das documentações, 

o Conselho aprovou por unanimidade as candidaturas de Nísia Trindade Lima, Rivaldo 

Venâncio da Cunha e Mario Santos Moreira e, com 13 votos a favor e 4 votos contra, 

deliberou pela aprovação da candidatura de Florio Polonini Junior (Anexo IV).  

 Já durante o período de campanha, a Comissão Eleitoral recebeu recurso solicitando a 

interrupção do processo eleitoral por parte da candidatura do servidor Florio Polonini Junior. 

Tal solicitação, conforme Regulamento Eleitoral, foi submetida à apreciação do Conselho 

Deliberativo da Fiocruz que decidiu, no dia 29/10/2020, pela não aceitação do recurso e pela 

manutenção do calendário eleitoral aprovado. Tal recurso foi encaminhado pelo então 

candidato Florio João Polonini Júnior ao Ministério Público Federal, que solicitou 

informações a esta Comissão Eleitoral, solicitação respondida tempestivamente. 

 O período de campanha transcorreu de 19/10/2020 a 16/11/2020. Durante este período a 

Comissão observou o pleno atendimento às regras, com tratamento igualitário a todas as 

candidaturas. As definições relevantes foram tomadas em conjunto com as candidaturas e 



 
todos os procedimentos foram devidamente registrados em gravações feitas a partir da 

ferramenta para realização de reuniões virtuais, Microsoft Teams. Todos os referidos 

procedimentos tiveram o “de acordo” registrado no chat da mesma ferramenta pelas quatro 

candidaturas. Em especial, destacam-se: 1. a reunião para aprovação dos procedimentos 

destinados à circulação de propaganda eleitoral e de cores das campanhas; 2. as reuniões 

para apreciação e aprovação das regras dos debates promovidos pela Comissão Eleitoral e; 

3. a reunião para apresentação e aprovação do processo de votação eletrônica e para 

orientação quanto à indicação dos fiscais das candidaturas. 

 Durante o período de campanha a Comissão Eleitoral promoveu dois debates. Ambos 

tiveram participação expressiva, com mais de mil pessoas acompanhando e enviando 

perguntas aos candidatos. As regras dos debates foram pactuadas com as candidaturas e 

tiveram o “de acordo” de todos os candidatos ou suas representações. 

 Ainda durante o período de campanha a Comissão Eleitoral tornou pública a relação de 

votantes, abrindo oportunidade para eventuais correções a serem identificadas pelas unidades 

ou pelos próprios eleitores. Após processo de retorno das unidades e verificação pela 

Coordenação Geral de Gestão de Pessoas (COGEPE), a relação foi finalizada e novamente 

publicizada. 

 O processo de votação e apuração dos votos foi realizado a partir do sistema Helios Voting, 

desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e contou com o suporte do 

Grupo Técnico para Assessoria em Tecnologia da Informação (GTATI), instituído pelo 

Conselho Deliberativo para apoio à Comissão Eleitoral, e com a auditoria externa aprovada 

também pelo Conselho Deliberativo, em 09/11/2020, sendo os componentes desta auditoria 

externa: o professor associado da Universidade de São Paulo (USP), engenheiro e doutor em 

física Adilson Gonzaga; o mestre em Ciências da Computação pela USP Edmar Martineli, 

com experiência em mineração de dados e redes neurais e inteligência artificial; e o 

especialista em Engenharia de Software e Gestão de Projetos pela Universidade Municipal 

de São Caetano do Sul, Diego Lopes de Araújo, atual assistente técnico de direção da USP. 

 No dia 10/11/2020, a Comissão Eleitoral convocou todos os eleitores aptos para participar 

de um simulado de votação, com o objetivo de esclarecer as dúvidas da comunidade Fiocruz 

sobre como votar on-line e testar o sistema eletrônico Helios Voting. 

 Para acompanhamento do processo de votação e, em particular, da segurança das urnas foi 

facultada a cada candidatura a indicação de um fiscal para acompanhar o ato de zerésima, 

ter acesso a relação de votantes e acompanhar o processo de fechamento e abertura das urnas 

no período de apuração. 



 
 No dia 16/11/2020, foi realizado, o ato de zerésima - quando o sistema de votação eletrônica 

é acionado e é emitido um relatório comprovando que as urnas não têm nenhum voto 

armazenado. A atividade foi transmitida on-line, em tempo real, podendo ser acompanhada 

por qualquer cidadão pelo endereço https://youtu.be/8MgA4jOU9kY . O evento foi 

conduzido pela Comissão Eleitoral e com a participação do (GTATI), dos fiscais indicados 

pelas candidaturas; e da equipe técnica da VideoSaúde Distribuidora, responsável pela 

transmissão on-line. 

  O sistema de votação on-line, acima mencionado, foi bem sucedido e favoreceu o histórico 

comparecimento às urnas nesta eleição. Além da facilidade e da agilidade conferidos pelo 

sistema para todo o processo, destacam-se a segurança e o sigilo do voto, rastreável pelo 

eleitor e criptografado em todo o percurso eletrônico.  

 Durante os dias 17, 18 e 19 de novembro se deu o período de votação. Registre-se que não 

houve qualquer intercorrência durante o período, tendo os eleitores podido exercer seu 

direito de escolha com tranquilidade e acessibilidade. Os registros de dificuldades, 

normalmente restritos ao recebimento das credenciais por e-mail, foram prontamente 

atendidos pelo canal suporte/eleicoes@fiocruz.br, também conduzido pelo GTATI. 

 O processo de apuração dos votos começou logo após o fechamento das urnas eletrônicas, 

às 17h01 (horário de Brasília), no auditório do Centro de Documentação em História da 

Saúde (CDHS), no Campus Manguinhos, Rio de Janeiro. Presencialmente estavam 

integrantes da Comissão Eleitoral; do Grupo Técnico para Assessoria em Tecnologia da 

Informação, fiscais indicados pelas candidaturas; e equipe técnica da VideoSaúde 

Distribuidora, responsável pela transmissão em tempo real. O processo eleitoral foi 

acompanhado por uma Auditoria Externa de TI, indicada por unanimidade pelo Conselho 

Deliberativo da Fiocruz em 09/11. A comunidade Fiocruz e todos os interessados da 

sociedade puderam acompanhar a apuração dos votos on-line, pela página do Youtube da 

VideoSaúde. Conforme mencionado na página 1, o processo também foi acompanhado por 

Rubens Belfort, presidente da Academia Nacional de Medicina, Jurandir Frutuoso, 

representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e Sérgio Belerique, 

da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

 

DO RESULTADO 

O resultado do processo eleitoral foi o mais expressivo da história da Fiocruz. Compareceram às 

urnas 4.440 (quatro mil, quatrocentos e quarenta) eleitores de um total de 4.847 (quatro mil, 

oitocentos e quarenta e sete), representando um comparecimento de 91,6% do eleitorado às urnas. 

https://youtu.be/8MgA4jOU9kY
mailto:suporte/eleicoes@fiocruz.br


 
 Foram 4.356 votos válidos, 66 votos brancos e 18 votos nulos. 

 A tabela 1 traz o detalhamento do comparecimento do eleitorado por urna/seção. 

 A apuração dos votos, como mostram as tabelas 2 e 3, trouxe o seguinte resultado: 

 Nísia Trindade Lima com 3.784 votos para primeiro lugar; 4.049 votos somados para 

primeiro e segundo lugar; e 4.138 votos somados para primeiro, segundo e terceiro 

lugar. 

 Rivaldo Venâncio da Cunha com 235 votos para primeiro lugar; 3.023 votos somados 

para primeiro e segundo lugar; e 3.931 votos somados para primeiro, segundo e 

terceiro lugar. 

 Mario Santos Moreira com 118 votos para primeiro lugar; 1.039 votos somados para 

primeiro e segundo lugar; e 3.903 votos somados para primeiro, segundo e terceiro 

lugar. 

 Florio Polonini Junior com 219 votos para primeiro lugar; 269 votos somados para 

primeiro e segundo lugar; e 351 votos somados para primeiro, segundo e terceiro 

lugar. 

Conforme o que estabelece o Art. 24, § 1º - “A lista tríplice será formada dentre os candidatos que 

tenham obtido votação igual ou superior a 30% na soma das três posições do total de votos válidos”. 

Em virtude do resultado demonstrado nas tabelas 2 e 3, estão habilitados para figurem na lista tríplice 

a ser encaminhada ao Exmo. Ministro da Saúde os servidores: 

 Nísia Trindade Lima - 95,0% dos votos válidos 

 Rivaldo Venâncio da Cunha – 90,2% dos votos válidos 

 Mário Santos Moreira – 89,6% dos votos válidos 

O candidato Florio Polonini Junior obteve apenas 8,1% de votos válidos, restando, portanto, 

desclassificado por não alcançar o quórum mínimo. 

Conforme o que estabelece o Art. 24, § 2º -  “Figurará em 1º lugar na lista tríplice o candidato que 

obtiver maior número de votos válidos para o 1º lugar; definido o 1º lugar, constará em 2º lugar, o 

candidato que obtiver a maior soma de votos válidos para o 1º e 2º lugares; definido o 2º lugar, 

constará em 3º lugar, o candidato que obtiver o maior somatório de votos válidos para o 1º, 2º e 3º 

lugares”,  

 Primeira Posição - Nísia Trindade Lima – 3.784 votos para primeiro, representando 86,87% 

do total de votos para primeiro lugar. 

 Segunda Posição - Rivaldo Venâncio – 3.023 votos somados para primeiro e segundo lugar. 

 Terceira Posição - Mário Moreira – 3.903 votos somados para primeiro, segundo e terceiro 

lugar. 



 
 

A Comissão Eleitoral nesta data entrega ao Conselho Deliberativo da Fundação Oswaldo 

Cruz este Relatório Final, com a certeza do dever cumprido, e de ter respeitado normas e 

prazos estabelecidos.  

Ressalta-se que todas as questões trazidas à Comissão Eleitoral, seja pelos candidatos, seja 

pelos eleitores, foram discutidas e resolvidas a partir de reuniões com as coordenações das 

campanhas, de forma ágil e transparente. 

Assim sendo, agradece à comunidade da Fiocruz a colaboração recebida durante todo o 

processo eleitoral, o que permitiu o desempenho de suas atividades.  

 

 

Sala de Reuniões da Comissão Eleitoral, 23 de novembro de 2020. 

 

Cordialmente, 

 

 

Maria do Carmo Leal 

Presidente  

Comissão Eleitoral 


