
 
 

 

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

 

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às dez 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 Andréa Emília Marques Stinghen, como representante da 
Chapa 2, Professor Herrmann Vinicius de Oliveira Muller. Também estavam 
presentes os representantes da empresa Pandora, Lino Reuters e Mauro 
Kohan. Foi proposta a seguinte pauta: 1) Apresentação do sistema de votação, 
pela empresa Pandora. 1) APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE VOTAÇÃO, 
PELA EMPRESA PANDORA: O representante da empresa Pandora, Mauro 
Kohan iniciou a apresentação relatando sobre as funcionalidades do sistema 
de votação telepresencial. Explicou as etapas da votação e os mecanismos de 
segurança do sistema. Relatou que as mesas terão que ser compostas por no 
mínimo dois mesários, sendo um presidente e um secretário. Haverá espaço 
para os fiscais das chapas acompanharem o processo de identificação do 
votante. Após a identificação do votante, o eleitor terá que clicar no link 
recebido, que encaminhará para um termo de compromisso, posteriormente 
para uma tela de boas vindas e depois para a tela com a cédula eleitoral. 
Relacionado à segurança do sistema, Mauro Kohan enfatizou que os dados 
são todos auditáveis e que é garantido o sigilo do voto através de criptografia. 
Para o processo de apuração, haverá uma chave publica criptografada e uma 
privada descriptografada. Mencionou que a chave privada ficará sob 
responsabilidade da comissão eleitoral e, que, cada membro receberá uma 
“parte” da chave, sendo de votação, que será disponibilizado pela empresa 
Pandora, e necessário pelo menos dois membros. Haverá um tutorial passo-a-
passo explicando sobre o processo de votação, mas, havendo necessidade da 
produção de um vídeo, a empresa Pandora se colocou à disposição da 
assessoria de comunicação da APUFPR para repassar as devidas 
informações. Sobre as mesas coletoras de votos, haverá fila única para os 
votantes, não sendo viável dividir as mesas por setor, a fim de diminuir o tempo 
de espera. Para a apuração, os votos serão divididos pelos setores da 
universidade. Haverá uma urna especifica para os professores aposentados. A 
empresa Pandora dará suporte técnico através de um grupo de WhatsApp com 
todos os mesários, também será realizado treinamento para mesários que 
atuarão no processo eleitoral. Ficou definido que a professora Mônica Mello de 
Macedo Ignácio fará a interface com a empresa Pandora. Foi definido o 
seguinte cronograma de trabalho com a empresa Pandora: 07/04 Envio do 
questionário para a Comissão Eleitoral, com perguntas pertinentes ao processo 
eleitoral (Pandora); 09/04 Envio da lista com a relação dos setores (APUFPR); 
12/04 Retorno do questionário a empresa PANDORA (professora Mônica Mello 
de Macedo Ignácio); 14/04 às 10h – Reunião para homologação do ambiente 
de votação (CE e representantes das chapas); 16/04 Envio da listagem com a 
relação dos sindicalizados: nome, cpf, data de nascimento, 1 número de 
telefone, 1 endereço de e-mail, setor, ativo/aposentado (APUFPR); 26/04 às 



 
 

 

10h – reunião para gerar as chaves pública e privada (CE e representantes das 
chapas); 27/04 Treinamento dos mesários, com duas turmas e horários a 
definir posteriormente. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 
onze horas e trinta e cinco minutos e, para constar, eu, André Gottardello, 
lavrei a presente ata que, após lida será aprovada pelos os membros 
presentes.  
 

Curitiba, 7 de abril de 2021. 
 

 
 

 

 


