
 
 

 

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

 

Aos doze 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, Professor Paulo Ricardo Opuszka, como representante da Chapa 2, 
Professor Herrmann Vinicius de Oliveira Muller. Foi proposta a seguinte pauta: 
1) Aprovação das atas da 3ª e 4ª reunião; 2) Questionário empresa Pandora; 3) 
Mesas virtuais e mesários; 4) Debates; 5) Comunicação; 6) Assuntos gerais. 1) 
APROVAÇÃO DAS ATAS DA 3ª E 4ª REUNIÃO: As atas da 3ª e 4ª reuniões 
da comissão eleitoral foram colocadas em votação e aprovadas pelo pleno. 2) 
QUESTIONÁRIO EMPRESA PANDORA: A presidente da comissão eleitoral, 
professora Mônica Mello de Macedo Ignácio apresentou aos presentes o 
formulário a ser preenchido para compor o sistema de votação, foram 
discutidos e ajustados alguns pontos e o mesmo foi aprovado pelo pleno. O 
formulário será encaminhado para a assessoria de comunicação da APUFPR, 
para preenchimento de logomarca e critérios específicos das cores e 
encaminhado a empresa Pandora posteriormente. O prazo encerra na corrente 
data. 3) MESAS VIRTUAIS E MESÁRIOS: Foi proposta pela presidente da 
comissão eleitoral, professora Mônica Mello de Macedo Ignácio, a manutenção 
das 20 mesas virtuais, conforme previsto no Regimento Eleitoral. A proposta foi 
colocada em votação e aprovada pelo pleno. Por consenso, a divisão será em 
19 urnas que serão distribuídas da seguinte maneira: Professores 
aposentados; Setor de Artes, Comunicação e Design; Centro de Estudos do 
Mar; Setor Ciências Agrárias; Setor Ciências Biológicas; Setor Ciências da 
Saúde; Setor Ciências da Terra; Setor Ciências Exatas; Setor Ciências 
Humanas; Setor Ciências Jurídicas; Setor Ciências Sociais Aplicadas; Setor de 
Educação; Campus Avançado de Jandaia do Sul; Setor Litoral; Setor de 
Educação Profissional e Tecnológica; Setor Palotina; Setor Tecnologia; Campus 
Toledo; IFPR. Cada chapa indicará 50% (cinquenta por cento) dos mesários 
necessários para as mesas virtuais. As chapas terão até dia 22 de abril para 
enviar à comissão eleitoral a lista contendo nome completo, CPF, data de 
nascimento, telefone e e-mail dos mesários. A ajuda de custo a ser paga aos 
mesários que atuarem na eleição será de R$100,00 (cem reais) por período de 
4 horas. 4) DEBATES: Foi deliberado pela comissão eleitoral a realização de 
dois debates, nos dias 20 e 27 de abril, às 19h. A estrutura do debate será a 
mesma utilizada na eleição anterior, apenas adaptada às condições sanitárias 
exigidas pela excepcionalidade do momento. Será aberto um formulário para 
que os associados enviem suas perguntas, as quais serão sorteadas para 
compor o debate. A sistemática do sorteio ainda será definida pela comissão 
eleitoral. Por questões técnicas não haverá interação do público em tempo real 
na transmissão ao vivo dos debates, a interação será única e exclusivamente 
com o envio de perguntas antecipadamente através do formulário 
disponibilizado pela comissão eleitoral. A divulgação precisará ser detalhada e 
esclarecida, contemplando todas as informações pertinentes ao processo. A 



 
 

 

indicação do mediador do debate será feita pelos representantes das chapas 
na comissão eleitoral. 5) COMUNICAÇÃO: A presidente da comissão eleitoral, 
professora Mônica Mello de Macedo Ignácio relatou que o envio dos materiais 
de campanha das chapas, conforme determina o Regimento Eleitoral foi 
desrespeitado, visto que houve um atraso no envio dos mesmos e, que, houve 
um corte no conteúdo dos e-mails, sem qualquer tipo de autorização ou 
consulta prévia à comissão eleitoral. Ressaltou que tal situação não poderia 
voltar a ocorrer para garantir a lisura e o bom andamento dos trabalhos da 
comissão eleitoral. Foi solicitado pela diretoria da APUFPR, através de ofício, 
que os assuntos relacionados ao envio de e-mails, divulgações, agendamento 
de reuniões, pedidos de esclarecimentos, entre outros, fossem tratados 
diretamente com o diretor de imprensa da APUFPR, professor Vagner Gularte 
Cortez, através de ofício, diretamente no e-mail do professor 
(cortezvg@gmail.com). Após discussão no pleno, por consenso, foi decidido 
que a presidência da comissão eleitoral fará um oficio ao diretor de imprensa 
da APUFPR, relatando o atraso no envio dos e-mails, o corte do conteúdo que 
as chapas enviaram e, o reenvio dos mesmos dentro das exigências do 
Regimento Eleitoral.  O ofício também informará que eventuais dificuldades na 
realização do trabalho entre a empresa de comunicação e a comissão eleitoral 
será enviado para o diretor de imprensa da entidade, o qual terá papel de 
mediação e tratamento dos problemas. Foi deliberado pela CE que os materiais 
deverão conter 2000 caracteres sem contar os espaços e, que, os conteúdos 
dos materiais devem estar no corpo do texto do e-mail, não mais através de um 
link. 6) ASSUNTOS GERAIS: A próxima reunião da comissão eleitoral será 
realizada dia 14 de abril do corrente ano, às 10h, por videochamada. Nada 
mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e cinquenta e 
cinco minutos e, para constar, eu, André Gottardello, lavrei a presente ata que, 
após lida será aprovada pelos os membros presentes.  
 

Curitiba, 12 de abril de 2021 
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