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ATA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL LOCAL,
REALIZADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2020
Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às 15h, na sala virtual
https://adufes.webex.com/join/junia.mattos da Associação dos Docentes da
Universidade Federal do Espírito Santo, Seção Sindical do Sindicato Nacional das
Instituições de Ensino Superior (ADUFES-S.SIND.) localizada na Avenida Fernando
Ferrari, n. 845, Associação dos Docentes da UFES, Goiabeiras, Vitória-ES, CEP 29075015, CNPJ 27.538.271/0001-51, reuniu-se a Comissão Eleitoral Local (CEL) para o
pleito da Eleição da Diretoria do ANDES-SN, biênio 2020-2022, sob a presidência da
Professora Junia Claudia Santana de Mattos Zaidan. Estiveram presentes os membros
titulares, Professor Fábio Corrêa de Castro, Rogério Netto Suave, Professor Antônio
Carlos Moraes e, como suplente, o Professor Edson Pereira Cardoso. O A professora
Marluce Leila Simões Lopes justificou ausência. Havendo quórum, a presidente deu os
seguintes Informes: Andamento da votação: registrou diversos problemas relativos à
comunicação entre mesários, a empresa Pandora e a CEC; mencionou a queda da
plataforma Zoom durante a primeira hora do dia 05/novembro, ocorrida em nível
nacional; relatou o aumento no número de intercorrências no último dia de votação (a
mensagem “votante não encontrado” em várias situações demandou providências dos
mesários no sentido de encaminhar vários votantes a outras mesas, a não inclusão de
nossos 31 mesários no grupo de Whatsapp de suporte da Pandora, até o penúltimo dia,
entre outros problemas).Pauta: 1) Votos em separado: Tendo recebido da CEC, no
dia 07 de novembro, a lista de votos em separado, a presidente apresentou as
informações que foram levantadas ao realizar a checagem, de acordo com o que prevê
o Regimento Eleitoral (critérios para votar: Sindicalização – até 03 de agosto e estar em
dia com contribuições até 06 de setembro). Pesquisa sobre as docentes listadas na
planilha retornou os seguintes resultados: 1- Fernanda Amorim Accorsi não é filiada à
Adufes e atua na Universidade Federal de Sergipe; 2- Olívia Maria Bastos Costa não é
filiada à Adufes e atua na Universidade Estadual de Feira de Santana. 3- Renata
Theophilo da Costa Moura: já foi filiada à Adufes, embora esteja na UFF. Sua
contribuição não está em dia. Considerando os dados levantados, a CEC deliberou, à
unanimidade, pela não apuração dos votos. Embora não tenha recebido das chapas
concorrentes documento (previsto no Regimento Eleitoral) de indicação de fiscais de
apuração no prazo estabelecido (30 de outubro), a CEL decidiu franquear a dois fiscais
das chapas concorrentes, a saber, os professores Alexandre Oxley e Ricardo Behr, a
participação (enquanto observadores) no processo decisório sobre votos em separado.
Isso foi feito por telefone e por mensagem eletrônica, antes de enviar os resultados à
CEC. 2) Pagamento de mesários: participaram do pleito 31 mesários, 16 titulares e
15 suplentes. Todos relataram ter comparecido ao treinamento feito pela empresa
Pandora, no sábado, dia 31/10 ou dia 02/11 (segunda); atuaram de acordo com os
requerimentos (antecedência para abrir as salas virtuais, contato com a CEL e com o
suporte da Pandora e em observância às instruções recebidas para a condução das
mesas). O pagamento será realizado pela Tesouraria da Adufes, mediante a
apresentação dos dados solicitados. A hora trabalhada, conforme publicizado no ato da
seleção, será de R$35,00/hora a titulares e R$17,50 a suplentes, que ficaram de
plantão. Apenas uma suplente foi acionada durante o pleito. Aprovado à unanimidade.
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3) Aprovação da ata da reunião realizada em 02 de novembro. Após lida e
retificada, foi aprovada à unanimidade. 4) Avaliação do processo eleitoral:
Em geral, a avaliação da CEL é de que a eleição remota impôs diversos problemas ao
pleito. Com a divergência de um dos membros - para quem o processo de centralização
na CEC das informações, procedimentos e decisões, bem como a utilização de
plataformas e urnas virtuais e decisões foram positivos - os demais entendem que não
foi bem sucedida a experiência, o que se evidenciou no baixo comparecimento às urnas
(15% na Adufes, em contraste como os já baixos 25% de votantes na eleição de 2018).
Um dos membros da CEL mencionou o sistema de votação remota da Ufes, que
considera seguro e fácil, caso se realizem outros pleitos virtuais. Ponderou-se que a
relação entre a CEC e a CEL deve ser pautada na confiança, que poderia ter tornado o
processo menos centralizado e, portanto, mais acessível à base. Incluiu-se na
avaliação sobre o baixo comparecimento às urnas a quase ausência de debate nacional
durante o processo eleitoral; a ausência de debate local entre as chapas, por decisão
de uma delas, conforme ata da reunião do dia 02 de novembro; os prazos exíguos para
a circulação de informações e familiarização com a operacionalização dos
procedimentos; a falta de acesso da CEL a informações detalhadas sobre o
treinamento dos mesários e os diversos procedimentos dentro das salas virtuais e a
precariedade do suporte da empresa Pandora, bem como do plantão da CEC, cujo
funcionamento não atendeu às demandas feitas pela CEL Adufes. Afora as questões
internas ao sindicalismo, também se avaliou que o baixíssimo engajamento da
categoria nas eleições apenas exibiu de forma ampliada o reflexos da sistemática
campanha de desqualificação e esvaziamento do movimento sindical, empreendida
pelo governo e, ademais, pelos ataques em si ao sindicalismo nos últimos anos, o que
insta a diretoria recém eleita a construir genuína unidade com todos os grupos políticos
que o Andes-SN abriga a fim de fazer os enfrentamentos à altura que nosso tempo
histórico solicita. Nada mais havendo a ser tratado, foi dada por encerrada a reunião e
eu, Junia Claudia Santana de Mattos Zaidan, presidente da CEL, lavrei a presente ata,
que, depois de lida e aprovada, será digitalmente assinada por mim e por todos os
presentes.
Vitória-ES, 10 de novembro de 2020.
Junia Claudia Santana de Mattos Zaidan (presidente)
Antônio Carlos Moraes (titular)
Fábio Corrêa de Castro (titular
Marcelo Martins Barreira (titular)
Marluce Leila Simões Lopes (titular)
Rogério Netto Suave (titular)
Edson Pereira Cardoso (suplente)
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Assinaturas (6)
Fábio Correa de Castro (Participante)
Assinou em 15/11/2020 às 09:30:21 (GMT -3:00)

Rogério Netto Suave (Participante)
Assinou em 15/11/2020 às 08:30:01 (GMT -3:00)

Marluce Leila Simões Lopes (Participante)
Assinou em 10/11/2020 às 14:36:14 (GMT -3:00)

Antônio Carlos Moraes (Participante)

Assinou em 10/11/2020 às 19:55:56 (GMT -3:00)

Edson Pereira Cardoso (Participante)
Assinou em 10/11/2020 às 15:29:22 (GMT -3:00)

Junia Claudia Santana de Mattos Zaidan (Participante)
Assinou em 10/11/2020 às 19:23:53 (GMT -3:00)

Histórico completo
Data e hora

Evento
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Data e hora

Evento

10/11/2020 às 19:23:53
(GMT -3:00)

Junia Claudia Santana de Mattos Zaidan E-mail
junia.mattos@hotmail.com, IP: 177.25.191.78 assinou.

10/11/2020 às 14:36:14
(GMT -3:00)

Marluce Leila Simões Lopes E-mail marluceleila@msn.com, IP:
177.17.94.232 assinou.

10/11/2020 às 11:56:29
(GMT -3:00)

Fábio Correa de Castro solicitou as assinaturas.

10/11/2020 às 15:29:22
(GMT -3:00)

Edson Pereira Cardoso E-mail edson.cardoso@gmail.com, IP:
179.234.231.122 assinou.

10/11/2020 às 19:55:56
(GMT -3:00)

Antônio Carlos Moraes E-mail moraes_2002@yahoo.com.br, IP:
187.36.172.237 assinou.

15/11/2020 às 09:30:21
(GMT -3:00)

Fábio Correa de Castro E-mail faccast@yahoo.com.br, IP: 187.36.177.108
assinou.

15/11/2020 às 08:30:01
(GMT -3:00)

Rogério Netto Suave E-mail rnsuave@gmail.com, IP: 179.217.1.236
assinou.
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