
 
 

 

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

 

Aos vinte e dois 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, Professora Andrea Emília Marques Stinghen, 
como representante da Chapa 2, Professor Cássio Alves. Foi proposta a 
seguinte pauta: 1) Aprovação da ata da 7ª reunião; 2) Avaliação do primeiro 
debate; 3) Preparação para o segundo debate; 4) Divulgação das instruções 
para a votação telepresencial. 1) APROVAÇÃO DA ATA DA 7ª REUNIÃO: A 
ata da 7ª reunião da comissão eleitoral, realizada no dia 16/04 foi colocada em 
votação e aprovada. 2) AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO DEBATE: Os membros 
da comissão eleitoral, bem como, os representantes das chapas elogiaram a 
organização e a execução do debate realizado dia 20 de abril. A condução do 
debate, em conjunto com a estrutura aprovada pela comissão eleitoral, permitiu 
a exposição das propostas de ambas às chapas, discussão sobre temas 
pertinentes aos docentes e a conjuntura do país. Também foi relatado sobre as 
interferências no chat e a participação de haters e contas falsas. Considerando 
que se houverem eventuais problemas com ofensas, injúrias, agressões 
verbais, as mensagens do chat poderão servir como documento comprobatório, 
para eventuais ações judiciais. 3) PREPARAÇÃO PARA O SEGUNDO 
DEBATE (27/04): A representante da Chapa 1, professora Andrea Emília 
Marques Stinghen, encaminhou à Comissão Eleitoral um ofício no dia 20 de 
abril, solicitando esclarecimentos sobre o envio das perguntas que serão 
sorteadas no bloco 4 e sobre a possibilidade de inversão na ordem das chapas 
no debate. Foi discutido e esclarecido que todos os docentes poderiam enviar 
perguntas, inclusive os docentes que concorrem à eleição. O sorteio das 
perguntas é aleatório, realizado na planilha do Excel, gerada pelo Google 
formulários, utilizando a fórmula “=aleatórioentre” e o mediador deve ler 
conforme foram redigidas e enviadas. Após exposição, a comissão eleitoral 
discutiu e aceitou a solicitação da representante da chapa 1 e desta maneira 
haverá a inversão das chapas nos blocos do segundo debate, garantindo 
assim, isonomia e paridade. A presidente da comissão eleitoral, professora 
Mônica Mello de Macedo Ignácio, esclareceu a todos e todas que a estrutura 
do primeiro debate, realizado dia 20 de abril, foi discutido e aprovado na 
reunião pelo pleno da comissão eleitoral, com a anuência dos representantes 
das chapas 1 e 2 presentes. O formato do segundo debate será o mesmo do 
debate realizado anteriormente, de maneira totalmente virtual, com transmissão 
ao vivo pelos canais da APUFPR, YouTube e Facebook. Será solicitada a 
inclusão de um comentário fixado durante a transmissão ao vivo do debate, 
enfatizando que os comentários ficam gravados, sendo passíveis de ação 
judicial em casos de ofensas, injúrias e agressões verbais. O sorteio das 
perguntas do quarto bloco do debate será realizado no dia do debate (27), às 
18h, por videochamada, com a presença da comissão eleitoral e dos 
representantes das chapas. A divulgação do segundo debate deverá ser 



 
 

 

realizada pela assessoria de comunicação da APUFPR nos dias 22 e 26 de 
abril, nos mesmos moldes da divulgação do debate anterior. 4) DIVULGAÇÃO 
DAS INSTRUÇÕES PARA A VOTAÇÃO TELEPRESENCIAL: Será solicita a 
assessoria de comunicação da APUFPR em caráter de urgência, a criação e 
ampla divulgação de materiais com intuito de explicar o processo de votação 
telepresencial e esclarecer eventuais dúvidas dos eleitores. OUTROS 
ASSUNTOS: O último envio dos materiais das chapas por e-mail será no dia 
23 de abril, sexta-feira, e a fim de manter o critério de isonomia, será invertida a 
ordem, iniciando o envio pela Chapa 2. Nada mais havendo a tratar, a reunião 
foi encerrada às onze horas e vinte minutos e, para constar, eu, André 
Gottardello, lavrei a presente ata que, após lida será aprovada pelos membros 
presentes.  
 

Curitiba, 22 de abril de 2021 

 
 

 


