
COLÉGþ ELEITORAL DA CONSULTA PARA REITOR DA UTFPR .2020
ATA DE REUNIÃO PARA APURAçÃO DA VOTAçÃO SIMULADA

Aos vinte e três dias do mês de junho de 2020 (dois mil e vinte), às i.8hi.omin, na Sala
de Reuniões da Reitoria da UTFPR, THIAGO ALEXANDRE HEREK e JoSÉ
GONçALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, ambos representantes da Comissão Técnica;
UBIRADIR MENDES PINTO, representando o presidente do Colégio Eleitoral;
DOUGLAS PAULO B. RENAUX fiscal técnico representando o fiscal de apuração
CARLOS RAIMUNDO ERIG LIMA indicado pelo candidato PILLATI, reuniram-se
presencialmente para proceder à apuraçäo da votação simulada que aconteceu em
2310612020 das 6h às L8 horas, conforme previsto no Regulamento das Eleições para
Reitor da UTFPR 2020. A votaçäo simulada serviu como um teste para, se necessário,
realizar ajuste no sistema para a votação oficial que ocorrerá no dia 30/06/2020.
Nesse teste (votação simulada) foi perguntado qual a fruta de sua preferência: a)
banana; b) laranja; c) maçã; d) nulo; e) branco. A realização da configuração do
sistema de votação, bem como a geração da senha do apurador ocorreu em reunião
realizada em L9/06/2020 que foi gravada e transmitida pelo canal da UTFpR e
acompanhada pelos fiscais técnicos indicados pelos candidatos. A presente reunião
iniciou com a abertura dos envelopes, onde constavam os pen drives com a senha do
apurador, que haviam sido lacrados, assinados e guardados no cofre do Núcleo. Na
sequencia foi realizada a apuração das 39 urnas, inserindo a senha do apurador em
cada uma delas. A reunião de apuração da votação simulada foi transmitida pelo canal
oficial da UTFPR para que os demais membros do Colégio Eleitoral, das
Subcomissões do Colégio Eleitoral dos Câmpus, os candidatos e a comunidade
pudessem acompanhar. Às 18h4Omioa apuraçäo da votação simulada foi concluída.
Destaca-se ainda que o fiscal de apuração Bruno Tokarski de Carvalho pelo candidato
Schiefler e o auditor elterno do TRE Claudemir Pereira de Carvalho não estiveram
presentes a reunião. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada
esta ata, a qual, depois de lida e achada conforme, vai assinada por todos os
presentes.
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