
 
 

 

ATA DA DÉCIMA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DA DIRETORIA 
DA APUFPR-SSind – GESTÃO 2021-2023 

 
Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às onze horas, 
reuniu-se a Comissão Eleitoral da Diretoria APUFPR-SSind – Gestão 2021-
2023, por videochamada. Estiveram presentes os seguintes membros da 
Comissão, Professor Marco Aurélio Serau Junior, Professora Mônica Mello de 
Macedo Ignácio e a Professora Silvana do Rocio de Souza. Como 
representante da Chapa 1, Professora Andrea Emília Marques Stinghen, como 
representante da Chapa 2, Professor Herrmann Vinícius de Oliveira Muller. Foi 
proposta a seguinte pauta: 1) Aprovação da ata da 9ª reunião; 2) Detalhes 
finais da votação e apuração dos votos. 1) APROVAÇÃO DA ATA DA 9ª 
REUNIÃO:  A ata da 9ª reunião da comissão eleitoral, realizada no dia 26/04 foi 
colocada em votação e aprovada. 2) DETALHES FINAIS DA VOTAÇÃO E 
APURAÇÃO DOS VOTOS: A presidente da comissão eleitoral Mônica Mello 
de Macedo Ignácio, relatou aos presentes, sua preocupação com 
acessibilidade a plataforma de votação pelos professores cegos e surdos. 
Diante do que relatou, a comissão eleitoral deliberou que será permitida à 
conversa entre os mesários e o professor pelo chat da videochamada, não 
dispensando o uso da câmera para apresentação do documento com foto para 
a identificação. Com a autorização para uso do chat da videochamada para 
interação com os mesários, os professores surdos conseguiram validar sua 
identificação com os mesários e poderão votar normalmente. A respeito da 
acessibilidade para professores cegos, será confirmado com a empresa 
Pandora se há compatibilização da plataforma de votação com os softwares de 
leitura de tela. O representante da chapa 2 Hermmann Vinícius de Oliveira 
Muller, solicitou o registro que a chapa por ele representada acredita que um 
sindicato forte como a APUFPR, independente da gestão que está a frente da 
entidade, a postura tem que ser inclusiva e pensar permanentemente em 
soluções para isso. Mencionou que em função do curto prazo até o dia da 
eleição, entende que as medidas tomadas pela comissão eleitoral são as 
possíveis nesse momento. Solicitou que a questão da acessibilidade seja 
registrada e evidenciada no relatório final desta comissão, para servir como 
sugestão para que as próximas comissões eleitorais e a direção da APUFPR 
pensem nesse aspecto e garantam a participação de todos no processo 
eleitoral. No dia da votação, 29 de abril, às 8h30, será aberta uma 
videochamada, que permanecerá até o final da votação, para eventual 
necessidade de discussão e deliberação da comissão eleitoral. Os membros da 
comissão eleitoral e os representantes das chapas devem ficar atentos e a 
disposição no grupo de WhatsApp da comissão eleitoral, para acompanhar e 
esclarecer questões que surjam em caráter de urgência durante o dia da 
votação. A presidente da comissão eleitoral Mônica Mello de Macedo Ignácio, 
relatou que em conversa com o representante da empresa Pandora, Mauro 
Kohan, não faz sentido que a apuração dos votos ocorra presencialmente, visto 
que a plataforma de votação é totalmente online, afirmou que é possível e 
seguro que a apuração seja feita pelos membros da comissão eleitoral de 
maneira remota, cada um em sua casa. Ela afirmou que devido às restrições 
de circulação e necessidade de distanciamento social, não é seguro que a 



 
 

 

apuração seja presencial, com aproximadamente dez pessoas juntas no 
mesmo espaço, há risco de contaminação entre os presentes. A presidente 
sugeriu que para garantir ainda mais transparência no processo de apuração, 
que a mesma ocorra em uma transmissão ao vivo nos canais do YouTube e 
Facebook da APUFPR. Os membros da comissão eleitoral e os representantes 
das chapas concordaram que o processo de apuração seja remoto, cada um 
da sua casa e, transmitido ao vivo nos canais da entidade. A comissão eleitoral 
se reunirá na semana seguinte a eleição para levantar os pontos necessários 
para a finalização do processo eleitoral, como a prestação de contas das 
campanhas das chapas e a construção relatório final que será encaminhado ao 
Conselho de Representantes da APUFPR, conforme determina o regimento 
eleitoral. Devido ao prazo para realização da apuração, a presidente da 
comissão eleitoral solicitou que a aprovação desta ata ocorra no grupo de 
WhatsApp da comissão eleitoral, após o envio da mesma. A proposta de 
aprovação da ata no grupo da comissão eleitoral foi aprovada pela comissão 
eleitoral, em consenso com os representantes das chapas. Nada mais havendo 
a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e quarenta minutos e, para 
constar, eu, André Gottardello, lavrei a presente ata que, após lida será 
aprovada pelos membros presentes. 
 

Curitiba, 28 de abril de 2021 

 
 

 


