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Ofício nº 50/2020 - COLÉGIO ELEITORAL

 

Curitiba, 07 de julho de 2020.

Do: Presidente do Colégio Eleitoral

Para: Sr. Elton Moura Santos - Coordenação Geral - SINDITEST-PR
         

Assunto: Resposta Ofício Sinditest nº 102/2020

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23064.016637/2020-21.

  

Prezados Senhores:

 

O Colégio Eleitoral notou que o e-mail que encaminhou o O cio Sinditest nº 102/2020
está datado de quinta-feira, 02/07/2020, às 18:07 h.

Este Colégio Eleitoral emi u nota de esclarecimento, publicada na página deste Colégio
às 18:10h do dia 02/07/2020, e no portal institucional às 19:16 h da mesma data.

Quanto a não par cipação desse Sinditest no Colégio Eleitoral, bem como o Sindutef,
temos a esclarecer que o convite da UTFPR foi feito, porém a UTFPR apenas recebeu retorno do
Sindutef informando que declinava da par cipação. Do DCE recebeu a indicação da estudante KARINA
YUMI OMURA, que participa do Colégio.

Portanto, acreditamos que os questionamentos foram atendidos.

 

Atenciosamente,

 

Jair Ferreira de Almeida
Presidente do Colégio Eleitoral

 

Documento assinado eletronicamente por JAIR FERREIRA DE ALMEIDA, PRESIDENTE DO COLÉGIO ELEITORAL,
em 07/07/2020, às 12:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1513257 e o código CRC

Ofício 50 (1513257)         SEI 23064.016637/2020-21 / pg. 1

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


45E51B08.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23064.016637/2020-21 SEI nº 1513257
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E-mail - 1513679

Data de Envio: 
  07/07/2020 13:53:48

De: 
  UTFPR/Colégio Eleitoral <consultacomunidade@utfpr.edu.br>

Para:
    recepcao@sinditest.org.br

Assunto: 
  Informação Colégio Eleitoral

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Encaminhamos ofício nº 50/2020 do Colégio Eleitoral para conhecimento.

Att.

COLÉGIO ELEITORAL

Em 02-07-2020 18:07, recepcao@sinditest.org.br escreveu:

Ao Sr.

Jair Ferreira de Almeida

Presidente do Colégio Eleitoral da responsável por conduzir o processo de consulta à comunidade acadêmica para
eleição do(a) Reitor(a) da UTFPR.

Assunto: Processo de Consulta para Reitoria UTFPR 2020

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR
NO ESTADO DO PARANÁ SINDITEST-PR vem à presença de Vossas Senhorias apresentar o que se segue:

As universidades são, por excelência, o berço do conhecimento. Por isso, essas instituições têm cumprido um
importante papel nas sociedades em que estão inseridas, como um exemplo de debate de ideias e de convívio
democrático fecundo.
Historicamente, as eleições universitárias possuem centralidade na vida democrática dessas instituições, uma vez
que são momentos privilegiados de discussão de projetos para sua gestão e, sobretudo, para contribuição sobre as
políticas educacionais.
O processo de consulta à comunidade para a escolha de Reitor/a da UTFPR agendada para este ano, com a
finalidade de eleger o/a Reitor/a da universidade pelo próximo quadriênio, foi marcado por diversas questões
problemáticas que, em nosso entendimento, afastaram o presente processo da sua finalidade e da dimensão
democrática que deve balizar um evento dessa natureza.
Diante desse cenário, este sindicato vem acompanhando com preocupação o desenrolar dos fatos relacionados ao
processo de consulta para escolha de Reitor/a da UTFPR. À época da deflagração da consulta, houve decisões do
então Reitor e presidente do Conselho Universitário que afetariam diretamente a qualidade e a viabilidade do evento.
Não podemos deixar de manifestar incredulidade em este sindicato não compor a Comissão Eleitoral, responsável
pela consulta, ao passo que nas demais universidades públicas brasileiras as entidades representativas não só
participam, como são as responsáveis pela realização do pleito.
Em relação aos problemas percebidos na consulta organizada pela equipe escolhida pela atual gestão da
universidade, que preside o Conselho Universitário, acreditamos ter sido um equívoco promover a eleição com tão
pouco tempo para a campanha das candidaturas e debates junto à comunidade universitária. Prova disso foi a
baixíssima adesão à votação simulada, dias antes da data da consulta.
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No quadro geral da consulta, deixou-nos especialmente preocupados o evento ocorrido nesta terça-feira (30), quando,
ao iniciar a apuração dos votos, o sistema eletrônico adotado pela Comissão Eleitoral apresentou problemas técnicos
que até o momento não foram corrigidos e sequer explicados.
As poucas e precárias informações prestadas neste tempo à comunidade por parte da Comissão Eleitoral, indicada
pela presidência do Conselho Universitário para conduzir o processo de consulta à comunidade, demonstra
desrespeito com os segmentos acadêmicos. Mais de 40 horas após tais intercorrências, não se sabe a razão da não
realização da apuração.
Diante desses eventos problemáticos apontados, acreditamos que a validade do atual pleito esteja sendo
comprometida, e entendemos ser responsabilidade deste sindicato zelar pelos direitos políticos dos/as técnico/a-
administrativos/as da UTFPR, cujos votos foram minimizados em razão das escolhas do então Reitor e presidente do
Conselho Universitário e, mais que isso, desrespeitados diante da falta de efetividade do pleito.
Diante do exposto, solicitamos com urgência uma reunião entre a Comissão Eleitoral e as entidades representativas
da comunidade da universidade, das quais o DCE do Campus Curitiba - que corrobora com os termos deste ofício -,
como forma de dar transparência à presente consulta, conforme o princípio que deve nortear as práticas da
administração pública. Nesse sentido, solicitamos envio de posicionamento até às 12h do dia 03.07.2020.

Atenciosamente,

_________________________

Elton Moura Santos

Coordenação Geral - SINDITEST-PR

Anexos:
    Oficio_1513257.html
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