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Ofício nº 55/2020 - COLÉGIO ELEITORAL

 

Curitiba, 13 de julho de 2020.

Do: Colégio Eleitoral
 
Para: Assessora de Comunicação do Câmpus Curitiba

Profª Maurini de Souza

 

Assunto: Resposta do e-mail encaminhado pela ASCOM-CT ao Colégio Eleitoral

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

 

Prezada Senhora, 

 

Em atendimento ao e-mail recebido no endereço consultacomunidade@utfpr.edu.br, às
20:46 do dia 10/07/2020, assinado pela professora Maurini de Souza - Assessoria de Comunicação do
campus Curitiba, temos a informar:

 

Pergunta da ASCOM-CT: Quantos membros tinha o Colégio Eleitoral?

Resposta do Colégio Eleitoral:

O Colégio Eleitoral foi designado pelas Portarias UTFPR nº 343/2020 e nº
684/2020. Os membros são: JAIR FERREIRA DE ALMEIDA, matrícula SIAPE nº
6392609, lotado na Reitoria, IVAN JOSÉ COSER, matrícula SIAPE nº 1559136,
lotado no Câmpus Toledo, UBIRADIR MENDES PINTO, matrícula SIAPE nº
1037248, lotado no Câmpus Curi ba, RICARDO KARVAT, matrícula SIAPE nº
392627, lotado na Reitoria, DANILO DURSKI, matrícula SIAPE nº 2174960,
lotado na Reitoria, MANOEL MESSIAS ALVINO DE JESUS, matrícula SIAPE nº
1668635, lotado no Câmpus Apucarana, JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR,
matrícula SIAPE nº 1581369, lotado na Reitoria, e a representante discente
KARINA YUMI OMURA, RA nº 1754220, representante do Diretório Central dos
Estudantes (DCE), Posteriormente foi incluída a servidora THASIANA MARIA
KUKOLJ DA LUZ, matrícula SIAPE nº 2667609, na Portaria nº 336, de
13.03.2020, que designa o Colégio Eleitoral para o processo de Consulta junto à
comunidade acadêmica da UTFPR.
Também foram expedidas portarias para treze (13) Subcomissões do Colégio
Eleitoral para dar apoio, no que fosse necessário, em cada câmpus. Cada
subcomissão foi composta por 2 (dois) servidores.
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Para atender as competências previstas no art. 6º do regulamento de consulta
para reitor, aprovado pela Deliberação COUNI nº 13/2020, e, ainda, prestar o
apoio necessário ao Colégio Eleitoral quanto à u lização do Sistema Helios
Vo ng, foi designada, pela Portaria UTFPR nº 703/2020, a Comissão Técnica do
Colégio Eleitoral, seus membros foram indicados pelos câmpus e pela Reitoria.
Adicionalmente, atendendo ao previsto no inciso VI do art. 25 do regulamento
de consulta para reitor, após contato da Reitoria da UTFPR, foram indicados
para acompanhar e auditar o processo de consulta, junto ao Colégio Eleitoral e
à Comissão Técnica, um servidor do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR), sr.
Claudemir Pereira de Carvalho, e um servidor da Polícia Federal, o perito
criminal, sr. Silvino Schlickmann Junior. O Ministério Público Federal, também
contactado pela UTFPR, informou em o cio que a prestação de apoio
técnico/operacional não é compa vel com as suas funções ins tucionais. Os
documentos relacionados a esse assunto também estão disponíveis na página
do Colégio Eleitoral.

 

Pergunta da ASCOM-CT: Qual era o objetivo principal do Colégio?

Resposta do Colégio Eleitoral:

O obje vo do Colégio Eleitoral foi o de entregar à comunidade universitária o
resultado da consulta para o cargo de Reitor da UTFPR de forma confiável,
transparente e segura. Para isso, o Colégio Eleitoral, os membros da Comissão
Técnica e das Subcomissão nos câmpus não mediram esforços.

O Colégio Eleitoral teve como responsabilidades: organizar, conduzir, realizar e
supervisionar o processo de consulta para reitor, com a entrega de relatório
circunstanciado ao final do processo.

Os trabalhos do Colégio Eleitoral balizaram-se na Deliberação COUNI nº
13/2020 e os encaminhamentos adotados foram registrados em processos
protocolados no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) e na página
disponibilizada no portal ins tucional
(h ps://portal.u pr.edu.br/comissoes/consulta/consulta-para-reitor-2020). O
Colégio Eleitoral também realizou encaminhamentos pelo e-mail
consultacomunidade@u pr.edu.br que foi disponibilizado para contato da
comunidade universitária com este Colégio.
 

 

Pergunta da ASCOM-CT: Como era o funcionamento, inclusive pelo contexto da
pandemia?

Resposta do Colégio Eleitoral:

Na primeira reunião, para a instalação do Colégio Eleitoral, par ciparam por
webconferência os membros: Manoel Messias Alvino de Jesus (Câmpus
Apucarana), Ivan José Coser (Câmpus Toledo) e Karina Yumi Omura (Câmpus
Francisco Beltrão); os demais membros par ciparam presencialmente na sala
de reuniões do DEPPS. A par r da suspensão das a vidades acadêmicas, por
conta da COVID-19, o Colégio Eleitoral trabalhou e realizou reuniões de forma
remota. No total 27 reuniões foram realizadas. Algumas delas com duração de
6 horas ou mais. Incluindo as reuniões, membros do Colégio Eleitoral e da
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Comissão Técnica chegaram a trabalhar por dia 12 horas ou mais, inclusive
em sábados e domingos.
Nas datas previstas no regulamento, em que houve a necessidade de atuar
presencialmente, membros da Comissão Técnica e do Colégio Eleitoral, em
conjunto com os fiscais técnicos e de apuração e com os auditores externos do
TRE-PR e da Polícia Federal adotaram todas as medidas recomendadas pelo
Ministério de Saúde com a adoção de distanciamento social, uso de máscara
etc. Além disso, foi disponibilizado na sala de reuniões da Reitoria álcool em
gel para os presentes. A atuação presencial foi necessária nos dias: 19/6; 23/6;
26/6; 30/6; e 06/7, ocasiões de configuração e apuração da votação simulada;
configuração e apuração da votação para reitor; e reinício da apuração.
Apesar das condições inéditas para as reuniões durante o período eleitoral,
todas as reuniões ocorreram de forma muito pró-ativa.

Pergunta da ASCOM-CT: Com o quê que efe vamente as pessoas gastavam sua
energia na dinâmica das tarefas do Colégio?

Resposta do Colégio Eleitoral:

Qualquer membro da comunidade pode ter uma ideia do volume do trabalho
realizado pelo Colégio Eleitoral lendo atentamente tudo o que está publicado
na página do Colégio.
O Colégio Eleitoral trabalhou nas a vidades previstas no regulamento aprovado
pela Deliberação COUNI nº 13/2020, nas respostas às demandas encaminhadas
pelos candidatos, pelos organizadores da campanha e também pela
comunidade em geral, além de responder a um Mandado de Segurança. As
demandas recebidas encontram-se publicadas na página do Colégio Eleitoral,
em http://portal.utfpr.edu.br/comissoes/consulta/consulta-para-reitor-2020/.

Após a votação, sem dúvida, o comprome mento total de toda a equipe foi na
busca da solução para o problema apresentado no sistema de votação Helios
Vo ng durante a realização da apuração dos votos do dia 30/06/2020, pois o
Colégio Eleitoral teve como seu principal obje vo entregar o resultado da
consulta para reitor.
Nessa semana, o Colégio Eleitoral disponibilizará a toda comunidade
universitária um relatório circunstanciado detalhando as a vidades realizadas
no período.
 

 

Pergunta da ASCOM-CT: Houve problemas de qualquer po, foi necessário negar
muitas solicitações de eleitores (a respeito de eventos ou declarações... isso faz
parte do trabalho, ne, prof.?)... ?

Resposta do Colégio Eleitoral:

Não negamos solicitações de eleitores, o que aconteceu foi que alguns
estudantes não regulares e servidores aposentados pensaram que podiam
votar. Para todas as demandas recebidas foram dadas respostas. O Colégio
Eleitoral demandou tempo para orientar os estudantes para que acessassem
seu e-mail ins tucional, pois foi para esse endereço que o sistema Helios
Vo ng encaminhou as informações para votar, de acordo com o regulamento,
a preferência foi de encaminhar as orientações para o e-mail institucional.
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Os trabalhos ocorreram dentro da normalidade até o surgimento do problema
na apuração das urnas 1 a 19 no dia 30/06/2020. O problema técnico que
surgiu foi o já amplamente divulgado para a comunidade e consta publicado na
página do Colégio Eleitoral.

 

 

Pergunta da ASCOM-CT: A questão Helios. Fale pra gente como foi o problema na
apuração dos votos, sobre o sistema, quais eram as condições no momento que se
percebeu que algo estava fora do script, como o senhor se sen u, se isso lhe roubou
algumas horas de sono, e, em geral, o restante dos membros do Colégio.

Resposta do Colégio Eleitoral:

Em situações como a que ocorreu na apuração realizada no dia 30/06/2020,
problema inesperado (pois na votação simulada o problema não se
apresentou), deve-se tentar uma solução, e não encontrando, resta avisar a
comunidade do ocorrido. Isso foi feito. O trabalho de inves gação con nuou
até que foi encontrada uma solução para o problema. Ninguém desejou que o
problema ocorresse. O problema não aconteceu na votação simulada, mas
surgiu na votação real. Temos a dizer que os membros da Comissão Técnica
trabalharam incansavelmente na busca da solução do problema.

O problema, obviamente, não era previsto por ninguém. Nem mesmo o criador
do so ware, o professor e pesquisador do Massachussets Ins tute of
Technology – MIT, Ben Adida, soube determinar a causa e possível solução
para o problema ocorrido. A atuação da Comissão Técnica, digna de elogios
pelo próprio criador e desenvolvedor do sistema Hélios Vo ng, e dos auditores
externos (um perito da Polícia Federal e um auditor do Tribunal Regional
Eleitoral), contou com o extremo comprome mento com a UTFPR, o que pôde
garan r a correção do problema e a entrega do resultado da consulta para toda
a comunidade universitária, além de melhorar o sistema Helios Vo ng em
eleições futuras, para quem o utilizar.
 

Pergunta da ASCOM-CT: Tivemos relatos de que o Colégio foi muito ágil na resposta
a demandas de eleitores no dia da eleição, chegando a uma média informal de cinco
minutos de demora nas respostas apenas. Como que foi esse dia, prof. Jair, e como
se conseguiram esses resultados?

Resposta do Colégio Eleitoral:

No dia 30/06/2020, três membros do CE trabalharam das 6h às 18h nas
respostas aos e-mails. Foram recebidos aproximadamente 320 e-mails naquele
dia e todos foram respondidos. Foi um trabalho intenso, mas gra ficante pelo
sen mento de ter sido ú l ao próximo. Além disso, no dia da eleição, os
servidores componentes do Colégio Eleitoral, da Comissão Técnica e das
Subcomissões estavam “de plantão” para eventuais demandas dos eleitores em
relação a quaisquer assuntos ou problemas que pudessem vir a ocorrer. A
intenção era de corrigir qualquer eventual falha, garantindo a todos o direito de
votar na consulta.
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Pergunta da ASCOM-CT: O que representam para a ins tuição UTFPR essas
eleições, nas condições em que ocorreu, e quais conclusões para o futuro?

Resposta do Colégio Eleitoral:

Quanto a conclusões para o futuro, o Colégio Eleitoral e membros da Comissão
Técnica consideram que o processo de votação eletrônica remota veio para
ficar. Em futuras eleições, a UTFPR poderá u lizar o sistema Helios Vo ng. O
sistema mostrou-se seguro, de fácil interação com o eleitor, eficiente, de
apuração rápida, com custos menores do que a votação sica e em papel
(cédulas de papel).
As eleições representam o fortalecimento da UTFPR em termos de seus ideais
democráticos e de sua representatividade no Estado do Paraná e no Brasil.

 

Pergunta da ASCOM-CT: Gostaria de aproveitar a ocasião da reportagem para
declarar algo à comunidade ou aos candidatos ou outros?

Resposta do Colégio Eleitoral:

Gostaríamos de frisar o comprome mento de todos os servidores componentes
do Colégio Eleitoral, da Comissão Técnica e das Subcomissões nos câmpus com
uma eleição transparente, segura, isonômica e dentro do regulamento definido
pelo Conselho Universitário. Temos a certeza de ter contribuído para o ideal
democrático da UTFPR.

 

 

Atenciosamente,

 

Jair Ferreira de Almeida
Presidente do Colégio Eleitoral

 

Documento assinado eletronicamente por JAIR FERREIRA DE ALMEIDA, PRESIDENTE DO COLÉGIO ELEITORAL,
em 13/07/2020, às 17:22, 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 1518815 e o código CRC
2617735B.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23064.016637/2020-21 SEI nº 1518815
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