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Curitiba, 22 de junho de 2020.
A(o) Sr(a).
PRESIDENTE E COLÉGIO ELEITORAL

Assunto: Geral: Análise e Encaminhamento de Documentos - Princípios Cons tucionais –
legalidade, transparência, etc. - Pedidos para publicização de atos
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23064.019030/2020-01.

Senhor presidente e demais membros do Colégio eleitoral

Referente – Princípio Constitucional – Transparência - Pedidos para publicização de atos

Cumprimentando-o cordialmente, na condição de “cidadão” eleitor e de membro da Coordenação
de campanha do candidato Schiefler na Consulta para escolha de reitor da UTFPR para o
quadriênio 2020-2024, considerando:
1) Que cabe a esse Colégio Eleitoral organizar, conduzir, realizar e supervisionar o processo de
consulta, junto à comunidade acadêmica da UTFPR, destinada a indicar nomes de docentes para
a formação da lista tríplice de candidatos a Reitor da Instituição, para submissão ao Presidente da
República por meio do Ministro de Estado da Educação.
2) Que o processo eleitoral para escolha do Reitor da UTFPR para o quadriênio 2020-2024, nos
termos da legislação aplicável, trata-se de um processo administrativo levado a cabo no âmbito
da Administração Pública, de grande relevância para a comunidade universitária e
munícipes/regionais em contiguidades aos 13 Campi da UTFPR, consoante ao
compromisso/objetivo de desenvolvimento regional positivada na sua lei de criação;
3) Que a Administração Pública, sem desmerecimento de outros, obedecerá aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, segurança
jurídica, supremacia do interesse público, publicidade e transparência dos atos.
4) Que Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
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a. atuação conforme a lei e o Direito;
b. atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;
c. divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na
Constituição;
d. observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados, nesse
caso os eleitores e candidatos;
e. adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e
respeito aos direitos dos administrados eleitores e candidatos;
f. a transparência deve ser a regra no Estado Democrático de Direito, sendo o sigilo a exceção.
5) As demandas já havidas junto a esse Colégio Eleitoral, cujas integras e suas respostas não
estão publicizadas à comunidade
6) Que não há, na página desse Colégio, na estrutura do portal da UTFPR, espaço com a
publicação das demandas da comunidade e dos candidatos com suas respectivas petições e as
respostas deliberadas por esse Colégio.
7) Que desde o início do processo/atuação desse colégio houve demandas recebidas e
respostas/deliberações dadas a elas por este Colégio;
Respeitosamente, haja vista a urgência em função da data do pleito, Solicito:
I – Que seja disponibilizado, desde logo, na área destinada a esse Colégio, no Portal institucional,
de forma inteligível e cronológica decrescente, todas as demandas já recebidas e que venha a
receber da comunidade (eleitores e candidatos), inclusive esta, com suas respectivas respostas.
II - Que seja, imediatamente, publicizado a comunidade, além de amplo acesso no
ambiente SEI, sobre todos os documentos relativos ao PROCESSO SEI NR 23064.018610/2020-72 processado no âmbito desse Colégio eleitoral..
II – Em sendo negativa a resposta aos item I e II supras, nos termos da legislação vigente, que seja
demonstrada e justificada a motivação legal/razoável para tal.
Atenciosamente
Antonio Gonçalves de Oliveira
Docente – Câmpus Cuiritiba
Coordenação Campanha Candidato Schiefler
Conselheiro Universitário – Representante Docente do Câmpus Curitiba
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 22/06/2020, às 14:53, 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 1488957 e o código CRC
795F120F.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23064.019030/2020-01
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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-parareitor-2020)

Ofício nº 25/2020 - COLÉGIO ELEITORAL

Curitiba, 23 de junho de 2020.
Do: Presidente do Colégio Eleitoral
Para: Coordenador da Campanha Candidato Schiefler
Antonio Gonçalves de Oliveira
Assunto: Geral: Análise e Encaminhamento de Documentos
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23064.019030/2020-01.

Prezado Senhor,

Informamos que o conteúdo do processo SEI nº 23064.018610/2020-72 está com nível
de acesso público no SEI. Com relação à publicação das informações na página do Colégio Eleitoral,
como já informado, estamos providenciando para que ainda hoje esteja publicado.
Atenciosamente,

Jair Ferreira de Almeida
Presidente do Colégio Eleitoral
Documento assinado eletronicamente por JAIR FERREIRA DE ALMEIDA, PRESIDENTE DO COLÉGIO ELEITORAL,
em 23/06/2020, às 09:07, 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 1490090 e o código CRC
6C52AE50.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23064.019030/2020-01
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SEI nº 1490090

E-mail coordendador de campanha cand. Schiefler (1489707)
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