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ATA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL LOCAL, 1 
REALIZADA NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2020 2 

 3 
Aos dois dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às 11, na sala virtual  4 
https://adufes.webex.com/join/junia.mattos da Associação dos Docentes da 5 
Universidade Federal do Espírito Santo, Seção Sindical do Sindicato Nacional das 6 
Instituições de Ensino Superior (ADUFES-S.SIND.) localizada na Avenida Fernando 7 
Ferrari, n. 845, Associação dos Docentes da UFES, Goiabeiras, Vitória-ES, CEP 29075-8 
015, CNPJ 27.538.271/0001-51, reuniu-se a Comissão Eleitoral Local (CEL) para o 9 
pleito da Eleição da Diretoria do ANDES-SN, biênio 2020-2022, sob a presidência da 10 
Professora Junia Claudia Santana de Mattos Zaidan. Estiveram presentes os membros 11 
titulares, Professor Fábio Corrêa de Castro, Rogério Netto Suave, Marluce Leila Simões 12 
Lopes e, como suplente, o Professor Edson Pereira Cardoso. O Professor Antônio 13 
Carlos Moraes justificou ausência. Havendo quórum, a presidente deu os seguintes 14 
Informes: a) Debate local das chapas: respondendo à proposta feita pela CEL na 15 
reunião de 22 de outubro, a Chapa 1 confirmou interesse em realizar debate local e a 16 
Chapa 2 não concordou com a realização do debate;  b) Solicitação de informações à 17 
CEC: a presidente solicitou à Comissão Eleitoral Central (CEC) a lista dos mesários da 18 
Adufes (titulares e suplentes) que participaram do treinamento realizado pela empresa 19 
Pandora no sábado, dia 31/outubro, uma vez que o treinamento é condicionante para a 20 
atuação como mesários do pleito e também para sua remuneração. Recebeu a 21 
seguinte resposta da CEC “Não temos a informação de cada seção sindical. Seria mais 22 
fácil que a CEL fizesse o levantamento junto à(o)s mesário(a)s para confirmar que 23 
participou ou não do que a CEC gerar uma lista de frequência para cada seção 24 
sindical.” A Comissão Eleitoral Local (CEL) também solicitou à CEC informações a 25 
respeito do acompanhamento local do pleito. Em mensagem eletrônica, a CEL 26 
perguntou: “Segundo o Art. 18, Inciso II do Regimento Eleitoral cabe à CEL "Coordenar 27 
as seções eleitorais virtuais telepresenciais." Como coordenaremos sem acesso às 28 
salas?” A resposta da CEC foi que “Coordenar o processo não significa vigiar, por isso, 29 
não é necessário o acesso à mesa virtual telepresencial [por parte da CEL]. Na sala de 30 
Zoom, ficam apenas presidente, secretário(a) e fiscais das chapas, assim como numa 31 
eleição presencial. Coordenar significa ter uma visão geral da equipe, dar suporte e 32 
apresentar resoluções aos problemas que possam surgir com apoio da CEC, se for 33 
necessário.” c) Identificação de fiscais pelos mesários: a presidente informou que 34 
recebeu de mesários solicitação de informação sobre a identificação dos fiscais de 35 
votação, uma vez que precisam de seus dados para autorizar sua entrada na sala. Na 36 
ausência de informações sobre a operacionalização desta identificação por parte da 37 
CEC, a CEL decidiu que fornecerá aos presidentes das quatro mesas telepresenciais a 38 
lista com nomes, CPF, celular e email dos fiscais de votação indicados pelas duas 39 
chapas concorrentes; d) Instruções e lembretes aos mesários: a presidenta informou 40 
que enviou duas mensagens eletrônicas aos mesários (titulares e suplentes), uma no 41 
domingo, 01/nov, à noite, com as seguintes instruções: “1) Amanhã, mesários titulares 42 
(presidente e secretários) terão treinamento às 10h, pelo link: https://eleicoesandes-43 
sn2020.andes.org.br/organizacao/index.html .  Confiram no anexo deste email a 44 
composição das 4 mesas, com os nomes dos titulares e suplentes; 2) Amanhã, todos 45 
os mesários deverão entrar no sistema para trocar sua senha, conforme foi instruído no 46 
treinamento; 3) Criamos um grupo de Whatsapp para facilitar a comunicação dos 47 
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mesários entre si e com a CEL. Ao entrar no link do grupo (abaixo), cada uma/um 48 
automaticamente declara-se ciente de que está dando acesso ao seu número de celular 49 
a todos os membros e compromete-se a utilizá-los apenas para os fins da 50 
eleição:” xxxxxx (link do grupo de Whatsapp ocultado); encaminhou também aos 51 
mesários a Circular 50, recebida às 23h da CEC,  em que constam instruções para que 52 
entrem no sistema a fim de alterar senha e que compareçam ao treinamento extra, caso 53 
não o tenham feito no sábado, entre outras. e) A presidente informou ter recebido da 54 
CEC Informações a respeito do plantão, que funcionará exclusivamente durante as 55 
eleições, ou seja, apenas nos dias 3, 4, 5 e 6/11/2020, das 9h às 21h.  Os telefones e 56 
emails dos plantonistas da CEC estarão disponíveis apenas para a CEL e não 57 
constarão desta ata. f) A presidenta também informou que chegou informação por meio 58 
de mesários de que, de acordo com o treinamento realizado, não são os mesários que 59 
escolhem a mesa em que trabalharão, mas o sistema. Considerando que a CEL já 60 
estabeleceu a composição das mesas, de acordo com a disponibilidade de titulares e 61 
suplentes, reenviará e-mail à CEC com o desenho das mesas para que se garanta a 62 
alocação dos mesários da forma como foi determinada localmente; g) A presidenta 63 
também informou que apenas no final da semana passada foram informados pela 64 
empresa Pandora os requisitos mínimos para a atuação dos mesários, ou seja, não se 65 
garantiu à CEL a condição de selecionar os mesários a partir da informação de que são 66 
necessários, segundo a Pandora:  “Microcomputador de mesa, laptop ou notebook (não 67 
pode ser acesso por celular) 68 
Máquina em boas condições de uso (sem vírus, travamento, etc...) 69 
Câmera, microfone e alto falantes (ou fones de ouvido) funcionando 70 
Conexão internet robusta de banda larga (não pode ser 3g nem 4g) 71 
Navegador Google Chrome em versão muito recente, no mínimo 86.0.4240.75 (checar 72 
em Menu/Ajuda/Sobre o Google Chrome)”. Pauta:  1) Aprovação da ata da reunião do 73 
dia 22 de outubro. Aprovada à unanimidade; 2) Procedimento para assinatura das 74 
atas adotado pela CEL. Tendo sido feitas pelo Lepisma até agora, as atas serão, a 75 
partir de proposta do Professor Fábio, por meio da plataforma Assinatura Grátis. Ele se 76 
dispôs a assumir a tarefa de centralizar as assinaturas dos membros da CEL e, então, 77 
encaminhar as atas assinadas à presidente. Aprovado à unanimidade. 3) 78 
Recomposição da Mesa 2. Tendo sido informados pela Profa. Magda Ribeiro de 79 
Castro sobre sua impossibilidade de atuar como mesária, a CEC aloca Micaela Moreira 80 
Silva (1ª suplente), como presidente da Mesa 2, que terá Manoely Nunes de Almeida 81 
como secretária e Gabriely Lima Schmidel, como 2ª suplente; 4) Comunicação 82 
durante o pleito: Foi proposto pela presidente que haja um grupo de Whatsapp com os 83 
mesários (titulares e suplentes). O Prof. Fábio propôs que a participação de membros 84 
da CEL seja restrita aos que não são representantes das chapas concorrentes. Ficará, 85 
portanto, no grupo a presidente da CEL, Prof. Junia Zaidan e o diretor da Adufes, Prof. 86 
Edson Cardoso. Aprovado à unanimidade. 5) Como proposta do Prof. Fábio, a Adufes 87 
oferecerá suporte telemático (máquina e conexão) para que docentes votem, caso 88 
tenham problemas de conexão e equipamento em suas residências. Será 89 
disponibilizado apenas um dia, considerando o expediente da Adufes, que está alterado 90 
devido à pandemia. No dia 05 de novembro, quinta-feira, das 14h às 17h, portanto, 91 
docentes poderão votar, usando  computador e conexão da Adufes, ainda que 92 
exclusivamente sob as instruções do Andes-SN, de forma a garantir o cumprimento do 93 
Regimento Eleitoral. Aprovado à unanimidade. 6) Plantão da CEL durante o pleito: os 94 
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membros da CEL estarão em contato pelo celular, disponíveis aos mesários (titulares e 95 
suplentes) e entre si, em sala virtual da Adufes. Aprovado à unanimidade. 7) Próxima 96 
reunião da CEL: Agendou-se a próxima reunião da CEL para 03 de novembro, às 21h. 97 
Aprovado à unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, foi dada por encerrada a 98 
reunião e eu, Junia Claudia Santana de Mattos Zaidan, presidente da CEL, lavrei a 99 
presente ata, que, depois de lida e aprovada, será digitalmente assinada por mim e por 100 
todos os presentes. 101 
 102 
Vitória-ES, 02 de novembro de 2020. 103 
 104 
Junia Claudia Santana de Mattos Zaidan (presidente)   105 
Antônio Carlos Moraes (titular) 106 
Fábio Corrêa de Castro (titular 107 
Marcelo Martins Barreira (titular)   108 
Marluce Leila Simões Lopes (titular) 109 
Rogério Netto Suave (titular) 110 
Edson Pereira Cardoso (suplente) 111 
 112 
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Assinaturas (5)

Rogério Netto Suave (Participante)
Assinou em 02/11/2020 às 22:24:42 (GMT -3:00)

Junia Claudia Santana de Mattos Zaidan (Participante)
Assinou em 02/11/2020 às 22:33:26 (GMT -3:00)

Fábio Corrêa de Castro (Participante)
Assinou em 02/11/2020 às 22:32:30 (GMT -3:00)

Marluce Leila Simões Lopes (Participante)
Assinou em 02/11/2020 às 23:16:55 (GMT -3:00)

Edson Pereira Cardoso (Participante)
Assinou em 03/11/2020 às 11:16:02 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

02/11/2020 às 22:24:42 
(GMT -3:00)

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

Página 1 de 2



Comprovante de Assinatura Eletrônica

#48b46790-770d-45d3-b617-dcd7af714e8e
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Data e hora Evento

02/11/2020 às 22:33:26 
(GMT -3:00)

Junia Claudia Santana de Mattos Zaidan E-mail 
junia.mattos@hotmail.com, IP: 168.197.222.83 assinou.

02/11/2020 às 23:16:55 
(GMT -3:00)

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

02/11/2020 às 22:15:36 
(GMT -3:00)

Fábio Corrêa de Castro solicitou as assinaturas.

02/11/2020 às 22:32:30 
(GMT -3:00)

Fábio Corrêa de Castro E-mail faccast@yahoo.com.br, IP: 187.36.177.53 
assinou.

03/11/2020 às 11:16:02 
(GMT -3:00)

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