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Advertência. 
1-  A  Comissão  Eleitoral  da  Adufes,  Eleições  2015,  vêm,  através  deste Comunicado  Oficial, 
advertir a Chapa 1 Nós, Adufes, concorrente à Diretoria da Adufes, contra a conduta abusiva e 
antiética por parte dos organizadores da Comunidade da Chapa 1 no Facebook, que inseriu 
informações inverídicas a respeito de supostas chapas apoiadoras ao Conselho de 
Representantes, incluindo nomes de docentes que negaram, oficialmente, tal apoio. 
2- Para tentar reparar o prejuízo causado aos candidatos ao Conselho e à Chapa 2, a Comissão 
Eleitoral  determina  que  a  Chapa  1  publique  informação  clara  e  precisa,  declarando  ser 
incorreta a publicação anteriormente citada e abaixo discriminada, e que a mesma deve ser 
mantida afixada no início da página da referida comunidade pelo prazo mínimo de 50 horas. 
3- A CE se coloca à disposição dos demais candidatos ao Conselho de Representantes para, 
eventualmente, solicitar retificação da informação inverídica publicada no Facebook pela Chapa 
1 e, se for o caso, declarar apoio à Chapa 2. A Comissão Eleitoral, com o intuito de reparar 
prejuízos, publicará retificações adicionais, caso ocorram novas solicitações.  Informações 
devem ser encaminhadas pelos candidatos para o endereço 
eletrônico  adufes.comissao.eleitoral@gmail.com 

 
Fatos. 
1- No dia 24/11, a Comissão Eleitoral (CE) recebeu e-mail da Professora Daniela Paula Demuner 
negando a informação veiculada pela Chapa 1 (Nós, Adufes), em Comunidade do Facebook, que 
a incluiu como apoiadora junto com o Professor Valmecir Antônio dos Santos Bayer. Ambos 
concorrem ao Conselho de Representantes, pelo Centro de Ciências Exatas. A professora 
informou ainda que sua chapa ao Conselho apoia a Chapa 2 (Ética, Autonomia e Luta) para a 
Diretoria e solicita apuração do fato e providências pela Comissão Eleitoral. 
2- No dia 25/11, às 13:37h, a CE recebeu e-mail do Professor Adelmo Inacio Bertoldi, que 
concorre ao Conselho de Representantes, pelo CCE, junto com o Professor Bartolomeu 
Zamprogno, negando apoio à Chapa 1 para a Diretoria da Adufes e declarando ser falsa a 
informação veiculada pela Comunidade Nós, Adufes, no Facebook. Pede à Comissão Eleitoral 
providências cabíveis. 
Apuração dos fatos. A CE constatou: 
1- Que a Comunidade Nós, Adufes Chapa 1 manteve postada, na internet, a afirmação de que 
os candidatos ao Conselho de Representantes listados seriam "Chapas apoiadoras da Nós, 
Adufes". Foram listados todos os 24 candidatos que formam as 12 chapas que concorrem ao 
Conselho de Representantes da Adufes, exatamente na mesma sequência como aparecem na 
página 4 do Jornal Oficial da Campanha, o Fique por Dentro - edição especial, disponível no site 
da Adufes. 
2- Que a publicação foi inserida às 12:09h do dia 23/nov e assim permaneceu, ao menos, até as 
15:26h do dia 25/nov (mais de 50 horas), mesmo com protesto feito pelo Professor Adelmo, 
inserido como comentário na referida comunidade. 

 
Vitória, 25 de novembro de 2015, 
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