
 
 

 

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

 

Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às dez horas e 
quinze 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. 
Como representante da Chapa 1, Professor Paulo Ricardo Opuszka, como 
representante da Chapa 2, Professor Herrmann Vinícius de Oliveira Muller. 
Também estavam presentes os representantes da empresa Pandora, Mauricio 
Cordeiro da Silva e Mauro Kohan. Foi proposta a seguinte pauta: 1) 
Apresentação e definições do sistema de votação; 2) Aprovação da ata da 5ª 
reunião; 3) Resposta ao ofício 014/2021 da diretoria da APUFPR; 4) Debates; 
5) Assuntos gerais. 1) APRESENTAÇÃO E DEFINIÇÕES DO SISTEMA DE 
VOTAÇÃO: Foi apresentado pelo representante da empresa Pandora, Mauro 
Kohan, as telas do sistema de votação, que após os ajustes necessários, foram 
aprovadas pelo pleno. Para garantir a deliberação da comissão eleitoral, que 
em todas as 20 (vinte) mesas tivessem ao menos 1 (um) mesário indicado por 
cada uma das chapas que concorrem o processo eleitoral, foi definido por 
sorteio, que todas as presidências das mesas de votação deverão ser 
indicadas pela chapa 1 e todas as secretárias das mesas deverão ser 
indicadas pela chapa 2. O representante da empresa Pandora, Mauro Kohan, 
esclareceu aos presentes que para ocorrer a validação do votante, é 
necessário que os dois membros da mesa (presidente e secretário) façam a 
conferência e aprovem a identificação do votante. Foi definido pela comissão 
eleitoral que o treinamento dos mesários deverá ser realizado em duas turmas, 
no dia 27 de abril, às 10h e às 15h. Será encaminhado para a empresa 
Pandora, o contato da assessoria de comunicação da APUFPR, para que 
sejam alinhadas às questões referentes à inclusão do sistema de votação no 
site da entidade.  A comissão eleitoral solicitou que os funcionários da 
APUFPR, Ana Paula Roika e André Gottardello, estivessem à disposição da 
comissão eleitoral no dia da votação (29/04), para auxiliar no suporte ao 
votante e aos mesários. 2) APROVAÇÃO DA ATA DA 5ª REUNIÃO: A ata da 
5ª reunião da comissão eleitoral, realizada no dia 12/04 foi colocada em 
votação e aprovada. 3) RESPOSTA AO OFÍCIO 014/2021 DA DIRETORIA DA 
APUFPR: A presidente da comissão eleitoral, professora Mônica Mello de 
Macedo Ignácio, relatou ao presentes que solicitou ao diretor de imprensa da 
APUFPR, professor Vagner G. Cortez, a republicação dos materiais da chapas, 
que tiveram seu conteúdo cortado em 2000 caracteres contando os espaços, 
com base na deliberação da reunião da comissão eleitoral, realizada dia 12 de 
abril do corrente ano, que estabeleceu que fossem considerados 2000 
caracteres sem contar os espaços. O professor Vagner G. Cortez enviou um 
ofício respondendo que a solicitação de reenvio não poderia ser aceita, 
afirmando que os materiais enviados seguiram os critérios do disposto no Art. 
24 do Regimento Eleitoral, no qual estabelece que ambas as chapas teriam 
direito a 2000 caracteres. Sobre a deliberação da comissão eleitoral para que o 
conteúdo dos materiais enviados pelas chapas estivesse no corpo do texto, 



 
 

 

não através de link, o diretor de imprensa da APUFPR argumentou no ofício, 
que os materiais continuariam a ser enviados através de link, visto que com o 
conteúdo no corpo do e-mail poderia caracterizar vantagem para uma ou outra 
chapa, pois o conteúdo seria exibido por primeiro no e-mail e, que, para 
garantir isonomia no envio, seria mantido o envio dos materiais através de link. 
A presidente da comissão eleitoral, professora Mônica Mello de Macedo 
Ignácio, relatou entender tal posição como uma possível deslegitimação da 
comissão eleitoral, visto que a posição apresentada no ofício enviado pelo 
diretor de imprensa contrariava as deliberações e não acatava as solicitações 
que esta comissão fez, que não são feitas consultas a comissão eleitoral para 
adequação nos trabalhos de divulgação solicitados a diretoria. O representante 
da chapa 2, Herrmann Vinicius de Oliveira Muller, relatou aos presentes que 
toda a chapa 2 tem uma preocupação com relação a esse tema, pois já foram 
deliberadas pela comissão os critérios a serem seguidos na divulgação dos 
materiais, que inicialmente a chapa acreditou que os problemas nos envios dos 
materiais fossem no âmbito técnico, mas que de acordo com os últimos 
acontecimentos e relatos, haveria interferência da diretoria nessa questão, 
assim como, no processo eleitoral como um todo. Também expôs sobre a 
divisão de trabalho, que compreendia as competências da Diretoria e da 
comissão eleitoral, assim como o papel de cada chapa nesse processo, mas 
enfatizou que nesse momento algumas competências estavam sendo 
extrapoladas, contrariando as decisões da própria comissão eleitoral e que tal 
situação deveria ser avaliada e discutida, lembrou que dois membros da chapa 
1 ainda são diretores da atual gestão, afirmando que tal posição não seria 
somente deslegitimar a comissão eleitoral, mas também desrespeitá-la. 
Relatou que a comissão eleitoral toma uma série de atitudes e medidas de 
maneira isonômica, garantindo participação e respeitando as decisões dos 
representantes das chapas nas reuniões da comissão, mas enfatizou 
novamente que estava ocorrendo interferência externa da diretoria da APUFPR 
no sentido de dificultar o trabalho realizado pela comissão eleitoral. Solicitou 
uma posição mais incisiva da comissão eleitoral neste caso, visto que se 
houveram todos esses problemas no início do processo eleitoral, mais 
interferências poderiam acontecer prejudicando o andamento deste pleito. 
Propôs que a comissão eleitoral estabelecesse um prazo para a Diretoria, a fim 
de sanar todas as interferências e, caso não fosse cumprido, que a comissão 
eleitoral se manifestasse publicamente no Conselho de Representantes da 
APUFPR (CRAPUFPR), ou até mesmo à comunidade universitária. O vice-
presidente da comissão eleitoral, professor Marco Aurélio Serau Junior, 
mencionou que tem que ser cobrado o reenvio dos materiais dentro dos 
critérios solicitados por esta comissão, que problemas pontuais têm que ser 
apurados e discutidos pela comissão, que as deliberações da comissão 
eleitoral têm que ser cumpridas. Em relação à manifestação pública da 
comissão eleitoral, o vice-presidente da comissão afirma que não é papel da 
comissão eleitoral se manifestar publicamente, que o papel da comissão seria 
executivo, para garantir o cumprimento do regimento eleitoral. A secretária da 
comissão eleitoral, professora Silvana do Rocio de Souza, reiterou a posição 
do vice-presidente, que o papel da comissão é executivo, mas que dentro desta 
função executiva cabe também à comissão apurar os erros e corrigi-los ao 



 
 

 

longo do processo. Ela propôs manter uma posição firme para que sejam 
cumpridas as decisões da comissão pela direção da APUFPR. A presidente da 
comissão eleitoral, professora Mônica Mello de Macedo Ignácio solicitou que os 
três membros da comissão auxiliassem na elaboração dos ofícios e que todos 
assinassem os mesmos. Também propôs aos membros que o ofício de 
resposta deveria conter o prazo para republicação na data de hoje, até às 18h 
e caso não fosse cumprido, o ocorrido seria comunicado ao Conselho de 
representantes da APUFPR (CRAPUFPR), instância que é representada por 
esta comissão no pleito. Foi apresentada pela professora Mônica uma proposta 
de resposta ao Ofício 014/2020 da diretoria da APUFPR, sendo o mesmo 
discutido pelos membros e aprovado por unanimidade. A professora solicitou o 
registro da sua lamentação pela não participação da representação da chapa 1 
nesta, que se ausentou durante a reunião, também relatou que a reunião foi 
convocada e comunicada antecipadamente a todos os interessados. 4) 
DEBATES: O representante da chapa 2, Herrmann Vinícius de Oliveira Muller 
informou a comissão eleitoral que conforme consenso entre ele e o 
representante da Chapa 1, Paulo Ricardo Opuszka, a mediação dos debates 
deveria ser realizada pelo professor Mario Messagi e pelo Sr. Manoel Caetano 
da OAB-PR. Os demais detalhes do debate serão discutidos na próxima 
reunião da comissão. 6) ASSUNTOS GERAIS: Foi recebida pela comissão 
eleitoral uma solicitação da Chapa 2 pedindo o reenvio dos materiais por e-
mail, para que considerassem 2000 caracteres sem espaço. Também foi 
solicitado que os e-mails fossem enviados às quintas-feiras, não às sextas 
feiras. A presidente da comissão eleitoral esclareceu que o dia para envio dos 
e-mails é regimental, não podendo ser alterado, mas que pediria que os 
materiais fossem enviados no dia em que estabelece o regimento (sexta-feira), 
com publicação até às 12h, para garantir que mais pessoas pudessem ler o e-
mail no dia recebido. Em resposta ao ofício 013/2020 da diretoria da APUFPR, 
a comissão afirmou que os documentos referentes à inscrição das chapas 
deveriam ser entregues de maneira física e com assinatura à caneta, seguindo 
o prazo e os requisitos estabelecidos pelo regimento eleitoral. O representante 
da chapa 2, Herrmann Vinícius de Oliveira Muller, apresentou discordância com 
o valor disponibilizado pela APUFPR para a campanha das chapas, afirmando 
que a chapa por ele representada achava excessivo o valor disponibilizado. A 
presidente da comissão eleitoral informou que pautará na próxima reunião da 
comissão a discussão do tema. Também foi solicitada pela presidência da 
comissão eleitoral a publicação em caráter de urgência de uma matéria nos 
meios de comunicação da entidade sobre a realização dos dois debates entre 
as candidaturas que concorrem ao pleito. A próxima reunião da comissão será 
realizada dia 16 de abril, às 14h, por videochamada. Nada mais havendo a 
tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e cinquenta e, para constar, eu, 
André Gottardello, lavrei a presente ata que, após lida será aprovada pelos 
membros presentes.  
 

Curitiba, 14 de abril de 2021 



 
 

 

 
 

 


