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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PARITARIA DE 

CONSULTA AO PROCESSO DE ESCOLHA PARA REITOR E VICE-REITOR  
DA UFPR - QUADRIÊNIO (2020-2024) 

 

17/08/2020  

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas , 

reuniram-se os representantes da APUFPR-SSind, SINDITEST-PR e DCE-UFPR, por 

videochamada, com a presença dos seguintes representantes: pela APUFPR-SSind, os 

representantes titulares Almir Manoel Cunico, Mario Antônio Navarro da Silva, Paulo 

Vieira Neto, como suplentes Eduardo Salamuni, Maria Lucia Masson, pelo SINDITEST-

PR os representantes titulares Marcello Locatelli Barbato, Luiz Fernando Mendes, 

Paulo Sérgio Diniz como suplentes Elis Regina Ribas, Jean Carlos de Oliveira, pelo 

DCE-UFPR representantes titulares Eliana Camargo Pestana, Mario Henrique 

Felgueira Pavanelli, Vanessa Domingos, como suplentes Jhenifer Alcântara Baptista, 

Amanda Luiza Prada pela chapa 1 UFPR Forte representante titular Elsi do Rocio 

Cardoso Alano, como suplente Robson Seleme,  pela chapa 2 UFPR de todos nós 

representante titular Alexandre Luis Trovon de Carvalho, como suplente Renato 

Bochicchio. Os assessores jurídicos da CPC Almir Carvalho e Daniel Gaspar. O 

Professor Paulo Vieira Neto iniciou a condução dos trabalhos, com a pauta única: 

Relatórios Comissão de Ética: O presidente da Comissão de Ética, Jean Carlos de 

Oliveira, fez um resumo sobre o relatório 005/2020 da CEE, enviado ao pleno da CPC 

e aos representantes das chapas. Após debate no pleno, o relatório 005/2020 da CEE 

foi aprovado por unanimidade. O presidente esclareceu os representantes das chapas 

quanto ao direito de resposta concedido a chapa 2 no relatório 004/2020 da CEE, 

relatou que os materiais enviados pela chapa 2 foram recebidos tempestivamente 

dentro do prazo, não foram encaminhados à chapa 1 para realizar a publicação, pois o 

conteúdo dos materiais não foi adequado ao entendimento da CEE quanto ao direito de 

resposta. A chapa 2 será notificada pela CEE para adequar os materiais e 

posteriormente serão encaminhados à chapa 1 para publicação. A chapa 2 ainda não 

foi notificada em função da sobrecarga de trabalho que a CEE teve na última semana 

para a avaliação e análise das reclamações das chapas para a CEE e na elaboração 
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do relatório 005/2020 da CEE. Desta maneira, fica determinado que os casos em que 

houver direito de resposta concedido a uma das chapas, os materiais devem ser 

encaminhados por e-mail para a CPC com cópia para a CEE em até 48h depois de 

notificada a chapa que teve a concessão do direito de resposta. Após análise dos 

materiais pela CEE em que deverá ocorrer em até 72h após o recebimento, a chapa 

determinada a publicar os materiais terá 24h após o recebimento dos materiais para 

publica-los. Outros assuntos: As atas da 11ª e 12ª reunião ordinária e da 1ª e 2ª 

sessão da 1ª reunião extraordinária foram aprovadas pelo pleno. O professor Paulo 

Vieira Neto relatou que foram recebidas reclamações quanto aos e-mails enviados 

pelas chapas para a lista concedida pela CPC. Ele sugeriu que as chapas encaminhem 

a CPC os materiais a ser enviados à lista de e-mails e a CPC se responsabilize pelo 

envio desses materiais. As datas para envio desses materiais das chapas pela CPC 

serão nos dias 20, 23, 27, 29, e 31 de agosto. A proposta foi colocada em votação e 

aprovada com 7 votos favoráveis, 1 contrário e 1 abstenção. Os materiais a serem 

divulgados deverão ser enviados à CPC com antecedência. A responsabilidade do 

conteúdo e das informações nos materiais que serão divulgados pela CPC serão de 

total responsabilidade das chapas e isso deverá ficar explícito no corpo do email. Nada 

mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 19h10 e, para constar, André Luiz 

Gottardello lavrou a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada digitalmente 

por mim e por todos os representantes presentes.  

Curitiba, 17 de agosto de 2020. 


