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Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Colégio Eleitoral
designado pelas Portarias do Reitor nº 343/2020 e 684/2020

(http://portal.utfpr.edu.br/comissoes/consulta/consulta-para-
reitor-2020)

Ofício nº 34/2020 - COLÉGIO ELEITORAL

 

Curitiba, 26 de junho de 2020.

Do: Presidente do Colégio Eleitoral
 
Para: Prof. Júlio César Rodrigues  de Azevedo – Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação do Câmpus Curitiba
 

Assunto: Denúncia de irregularidade recebida no Colégio Eleitoral

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23064.019744/2020-19.

  

Prezado Professor,

 

O Colégio Eleitoral recebeu denúncia, ver anexo, do uso indevido dos e-mails
ins tucionais dos servidores do Câmpus Curi ba, par ndo de V.Sa., fazendo campanha para o
candidato SCHIEFLER, o que pode caracterizar o uso indevido do e-mail ins tucional, ou seja, para fins
de campanha eleitoral.

O uso indevido (para fins de campanha eleitoral) do e-mail ins tucional é
responsabilidade de quem fez uso.

Tendo em vista o Art.18, inciso VI do regulamento da consulta à comunidade e em face
à urgência que o caso requer, este Colégio Eleitoral solicita de V.Sa. para que em 24 horas, a par r do
recebimento deste ofício, esclareça o ocorrido.

 

Atenciosamente,

 

 

Jair Ferreira de Almeida
Presidente do Colégio Eleitoral

 

Documento assinado eletronicamente por JAIR FERREIRA DE ALMEIDA, PRESIDENTE DO COLÉGIO ELEITORAL,
em 26/06/2020, às 10:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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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 1496609 e o código CRC
D384F95B.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23064.019744/2020-19 SEI nº 1496609
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E-mail - 1496659

Data de Envio: 
  26/06/2020 10:10:01

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

Para:
    jcrazevedo@utfpr.edu.br

Assunto: 
  Solicitação do Colégio Eleitoral

Mensagem: 
  Prezado Senhor,

Encaminhamos ofício 34/2020 do Colégio Eleitoral para conhecimento e resposta.

Att.

COLÉGIO ELEITORAL

Anexos:
    Oficio_1496609.html
    E_mail_1496604_sem_nome_denuncia_JULIO_CESAR_R_AZEVEDO.pdf
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PRINT DAS TELAS DOS PROGRAMAS DOS CAMPUS CITADOS  

COMPROVAÇÃO DE NOMES E E-MAILs QUE SÃO PUBLICOS 

Abaixo mostro que os Programas de Pós-Graduação tornam público o nome dos seus 

Pesquisadores com seus respectivos e-mails, ou seja, ambos são públicos. 

 

Print de um dos programas de Medianeira 
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Print da tela de Programas de Londrina 
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Print da tela de Programas de Dois Vizinhos 
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Senhor Presidente do Colégio Eleitoral 

 

Referente: resposta ao Ofício nº 34/2020 - COLÉGIO ELEITORAL -  Processo 
nº 23064.019744/2020-19 
 
Boa noite. 
 
 
Com surpresa recebi hoje as 10:00 por e-mail, o Oficio nº 34/2020 - COLÉGIO 
ELEITORAL, o qual assevera que esse Colégio Eleitoral recebeu denúncia 
quanto ao uso indevido, por mim, dos e-mails institucionais dos servidores do 
Câmpus Curitiba para fins de campanha eleitoral . 
 
O mesmo ofício traz um possível enquadramento por descumprimento de 
preceito regulamentar previsto no Artigo   inciso VI do regulamento da 
consulta à comunidade, dando 24 horas como prazo para resposta.  

 

É fato senhor presidente que houve envio, consoante os anexos ao referido 
ofício, devidamente printados e enviados pelo senhor  a este denunciado.  

Da mesma senhor presidente é importante ressaltar, desde logo que não 
empreguei recurso financeiros ou materiais da UTFPR, em favor de 
determinado candidato, como vedado expressamente pelo dispositivo 
regulamentar.  

Basta ver senhor presidente que me utilizo de meu e-mail particular 
(portanto, não registrado em arquitetura formal de estrutura de banco de e-
mails (mailig list)  da UTFPR para fazer o referido envio, portanto, como dizei 
que empreguei recursos financeiros ou materiais da UTFPR, em favor de 
determinado candidato, se não utilizei o e-mail institucional (profissional) para 
envio? Então não usei nada da UTFPR para tal conduta. 

Poderia-se senhor presidente, numa interpretação distorcida e extensiva, 
dizer que pratiquei tal irregularidade ao enviar para e-mail institucional. Ora, 
tal interpretação enviesada não pode prevalecer, senão vejamos: Os e-mails 
institucionais para os quais foram enviadas as mensagens, são públicos 
(print das páginas dos sítios do PPGs). Estão publicizados nas páginas de 
cada programa. Assim, de novo senhor presidente, uma vez que “pesquei” 
uma a um dos e-mail, que são públicos e formei uma lista para envios (de 
novo para e-mails públicos, utilizados nas paginas dos programas), não há 
que se cogitar o emprego de recursos financeiros ou materiais da 
UTFPR, em favor de determinado candidato.  

Errada e punível seria, se s menor sombra de dúvida, se eu estivesse usado 
meu e-mail institucional para envio. Pensar assim, entendendo como errado 
enviar mensagens para e-mails públicos (mesmo que determinada 
instituição) seria impossibilitar que esses e-mail públicos pudessem receber 
mensagens do público (povo) no qual eu me incluo. 
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Outra colocação sem fundamento na denuncia é quanto ao fato de eu ter 
exposto, sem autorização, os endereços de e-mail dos recipiendários. Ora, 
embora concorde ser algo não necessariamente agradável ver seu endereço 
de e-mail exposto numa lista enviada, mas nada de ilegal há nisso. Como 
dizer que é ilegal tornar público aquilo que é público? Que está publicizado 
na rede mundial de computadores, nas respectivas páginas dos programas 
destinatários? 

Em tempo senhor presidente, informo que mesmo não sendo ilegal a 
conduta, mesmo sendo desnecessário, em respeito à hierarquia e cadeia de 
comando, pedi previamente permissão para todos os Diretores de Pesquisa 
e Pós-Graduação de Campus para os quais eu faria o envio, o que foi 
prontamente autorizado, podendo consultar os DIRPPGs. 

Então senhor presidente, com todo o respeito, agradeço imensamente a 
possibilidade de, não poderia ser diferente, tendo em vista direito assegurado 
na Constituição brasileira, me manifestar em contraditório à infundada 
denuncia apresentada. 

 

No mais, me coloco a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que 
se fizerem necessários. 

 

 

 

Júlio César Rodrigues de Azevedo 
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Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

UTFPR - CAMPUS CURITIBA
DIRETORIA GERAL - CÂMPUS CURITIBA

DIRETORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO-CT
Avenida Sete de Setembro, 3165 - CEP 80230-901 - Curitiba - PR -

Brasil
Telefone: (41) 3310-4545 - www.utfpr.edu.br

Ofício nº 19/2020 - DIRPPG-CT

 

Curitiba, 26 de junho de 2020.

Senhor Presidente do Colégio Eleitoral

 

Referente: resposta ao Ofício nº 34/2020 - COLÉGIO ELEITORAL -  Processo nº
23064.019744/2020-19

Boa noite.

Com surpresa recebi hoje as 10:00 por e-mail, o Oficio nº 34/2020 - COLÉGIO ELEITORAL, o qual
assevera que esse Colégio Eleitoral recebeu denúncia quanto ao uso indevido, por mim, dos e-
mails institucionais dos servidores do Câmpus Curitiba para fins de campanha eleitoral .

O mesmo ofício traz um possível enquadramento por descumprimento de preceito regulamentar
previsto no Artigo   inciso VI do regulamento da consulta à comunidade, dando 24 horas como
prazo para resposta.

É fato senhor presidente que houve envio, consoante os anexos ao referido ofício, devidamente
printados e enviados pelo senhor  a este denunciado.

Da mesma senhor presidente é importante ressaltar, desde logo que não empreguei recurso
financeiros ou materiais da UTFPR, em favor de determinado candidato, como vedado
expressamente pelo dispositivo regulamentar.

Basta ver senhor presidente que me utilizo de meu e-mail particular (portanto, não registrado em
arquitetura formal de estrutura de banco de e-mails (mailig list)  da UTFPR para fazer o referido
envio, portanto, como dizei que empreguei recursos financeiros ou materiais da UTFPR, em favor
de determinado candidato, se não utilizei o e-mail institucional (profissional) para envio? Então
não usei nada da UTFPR para tal conduta.

Poderia-se senhor presidente, numa interpretação distorcida e extensiva, dizer que pratiquei tal
irregularidade ao enviar para e-mail institucional. Ora, tal interpretação enviesada não pode
prevalecer, senão vejamos: Os e-mails institucionais para os quais foram enviadas as mensagens,
são públicos (print das páginas dos sítios do PPGs em anexo, SEI 1498197). Estão publicizados
nas páginas de cada programa. Assim, de novo senhor presidente, uma vez que “pesquei” uma a
um dos e-mail, que são públicos e formei uma lista para envios (de novo para e-mails públicos,
utilizados nas paginas dos programas), não há que se cogitar o emprego de recursos
financeiros ou materiais da UTFPR, em favor de determinado candidato.

Errada e punível seria, se s menor sombra de dúvida, se eu estivesse usado meu e-mail
institucional para envio. Pensar assim, entendendo como errado enviar mensagens para e-mails
públicos (mesmo que determinada instituição) seria impossibilitar que esses e-mail públicos
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pudessem receber mensagens do público (povo) no qual eu me incluo.

Outra colocação sem fundamento na denuncia é quanto ao fato de eu ter exposto, sem
autorização, os endereços de e-mail dos recipiendários. Ora, embora concorde ser algo não
necessariamente agradável ver seu endereço de e-mail exposto numa lista enviada, mas nada de
ilegal há nisso. Como dizer que é ilegal tornar público aquilo que é público? Que está publicizado
na rede mundial de computadores, nas respectivas páginas dos programas destinatários?

Em tempo senhor presidente, informo que mesmo não sendo ilegal a conduta, mesmo sendo
desnecessário, em respeito à hierarquia e cadeia de comando, pedi previamente permissão para
todos os Diretores de Pesquisa e Pós-Graduação de Campus para os quais eu faria o envio, o
que foi prontamente autorizado, podendo consultar os DIRPPGs.

Então senhor presidente, com todo o respeito, agradeço imensamente a possibilidade de, não
poderia ser diferente, tendo em vista direito assegurado na Constituição brasileira, me manifestar
em contraditório à infundada denuncia apresentada.

No mais, me coloco a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem
necessários.

Atenciosamente,

 
JÚLIO CÉSAR RODRIGUES DE AZEVEDO

Prof. do Departamento Acadêmico
de Química e Biologia

Documento assinado eletronicamente por JULIO CESAR RODRIGUES DE AZEVEDO, PROFESSOR ENS BASICO
TECN TECNOLOGICO, em 26/06/2020, às 23:36, 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 1498196 e o código CRC
E4F0D5FA.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23064.019871/2020-18 SEI nº 1498196
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PRINT DAS TELAS DOS PROGRAMAS DOS CAMPUS CITADOS  

COMPROVAÇÃO DE NOMES E E-MAILs QUE SÃO PUBLICOS 

Abaixo mostro que os Programas de Pós-Graduação tornam público o nome dos seus 

Pesquisadores com seus respectivos e-mails, ou seja, ambos são públicos. 

 

Print de um dos programas de Medianeira 
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Print da tela de Programas de Londrina 
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Print da tela de Programas de Dois Vizinhos 
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Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Colégio Eleitoral
designado pelas Portarias do Reitor nº 343/2020 e 684/2020

(http://portal.utfpr.edu.br/comissoes/consulta/consulta-para-
reitor-2020)

Ofício nº 38/2020 - COLÉGIO ELEITORAL

 

Curitiba, 29 de junho de 2020.

Do: Presidente do Colégio Eleitoral
 
Para: Prof. Júlio César Rodrigues  de Azevedo – Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação do Câmpus Curitiba
 

Assunto: Resposta sobre denúncia de irregularidade recebida no Colégio Eleitoral

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23064.019744/2020-19.

  

Prezado Professor,

 

Em atenção à sua resposta ao O cio nº 34/2020 do Colégio Eleitoral, encaminhada por
meio dos processos SEI nº 23064.019744/2020-19 (docs. SEI nº 1498194 e 1498195) e nº
23064.019871/2020-18 (docs SEI nº 1498196 e 1498197), informamos que este Colégio Eleitoral,
reunido virtualmente na tarde de 29 de junho de 2020, analisou a sua resposta e entendeu que não
houve infração ao citado regulamento, uma vez que V.Sa. u lizou o seu e-mail pessoal, não
ins tucional, e encaminhou e-mail para os endereços que estão públicos na página da UTFPR.
Portanto, o Colégio Eleitoral concluiu que a denúncia, s.m.j., não deve prosperar sendo seu des no o
arquivamento.
 

 

Atenciosamente,

 

 

Jair Ferreira de Almeida
Presidente do Colégio Eleitoral

 

Documento assinado eletronicamente por JAIR FERREIRA DE ALMEIDA, PRESIDENTE DO COLÉGIO ELEITORAL,
em 29/06/2020, às 17:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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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 1500505 e o código CRC
B30270E6.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23064.019744/2020-19 SEI nº 1500505
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E-mail - 1500569

Data de Envio: 
  29/06/2020 17:48:45

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

Para:
    jcrazevedo@utfpr.edu.br

Assunto: 
  Informação Colégio Eleitoral

Mensagem: 
  Prezado Senhor,

Encaminhamos ofício 38/2020 do Colégio Eleitoral para conhecimento..

Att.

COLÉGIO ELEITORAL

Anexos:
    Oficio_1500505.html
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