
 

 

 
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DA DIRETORIA 

DA APUFPR-SSind – GESTÃO 2021-2023 
 

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às dez horas e 
trinta minutos, 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. 
Foi proposta a seguinte pauta: 1) Regimento Eleitoral; 2) Documentos para 
inscrição das chapas; 3) Reunião com a empresa do sistema de votação; 4) 
Mesas de votação e seleção de mesários 1) REGIMENTO ELEITORAL: A 
versão final do Regimento Eleitoral, apreciado na Assembleia Geral dos 
Professores da UFPR, realizada no dia 29 de março de 2021, foi analisada pela 
Comissão Eleitoral, e  a Professora Mônica Mello de Macedo Ignácio propôs a 
alteração no Art.24 no que tange ao envio dos e-mails com os materiais de 
campanha das chapas, considerando o endereço da Comissão Eleitoral 
(comissaoeleitoral21apufpr@gmail.com) ao invés de encaminhá-lo para a 
Secretária da APUFPR (secretaria@apufpr.org.br). A proposta foi colocada em 
regime de votação, foram favoráveis a proposta a professora Mônica Mello de 
Macedo Ignácio e a professora Silvana do Rocio de Souza, foi contrário à 
proposta o professor Marco Aurélio Serau Junior. Diante do resultado, a 
proposta foi aprovada por maioria. O Regimento Eleitoral foi colocado em 
votação e aprovado pelo pleno. O Regimento deverá ser publicado no site da 
APUFPR, com um banner fixo com o tema das eleições, conforme determina o 
Art. 28 do Regimento Eleitoral aprovado.  2) DOCUMENTOS PARA 
INSCRIÇÃO DAS CHAPAS: Foi enviado aos membros da comissão eleitoral 
os documentos para inscrição das chapas utilizados nas eleições anteriores 
(termo de concordância e requerimento de inscrição). Foi discutida e aprovada 
a utilização dos mesmos documentos, considerando as devidas atualizações.  
3) REUNIÃO COM A EMPRESA DO SISTEMA DE VOTAÇÃO: Foi indicado 
pelos membros da comissão eleitoral o dia sete de abril, de dois mil e vinte e 
um, no período da manhã, reunião com a empresa PANDORA, responsável 
pelo sistema de votação da eleição do ANDES-SN e também, para a eleição da 
Diretoria da APUFPR. O horário será confirmado posteriormente. 4) MESAS 
DE VOTAÇÃO E SELEÇÃO DE MESÁRIOS: Os membros da CE discutiram 
sobre o número de mesas de votação a serem disponibilizadas nesta eleição e, 
a princípio, ficou decidido a manutenção de 20 mesas conforme proposta 
apresentada em assembleia. Ainda, sobre a contratação de mesários, a 
Professora Mônica Mello de Macedo Ignácio sugere que os estudantes que 
participaram como mesários na eleição do ANDES-SN sejam contatados e 
convidados a participarem deste pleito tele presencial, visto que ja tem 
experiencia neste modelo de votação, o que pode otimizar o andamento das 
mesas no dia da eleição.  Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada 
às onze horas e dez minutos e, para constar, eu, André Gottardello, lavrei a 
presente ata que, após lida será aprovada pelos os membros presentes.  
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Curitiba, 31 de março de 2021. 
 

 
 

 


