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OFÍCIO COMISSÃO_PARITÁRIA N. 15/2020. 
 
 

Ouro Preto, 09 de outubro de 20201. 
 

 

Sr. Altemar Fonseca da Costa 
Coordenador do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 na UFOP. 

 
Assunto: Solicita autorização para promover os debates presenciais previstos para          

consulta paritária e orientações referentes às normas de segurança individual,          

coletiva e do espaço físico.  
 

Senhor Coordenador,  
 

 

Conforme o disposto no Regimento para Consulta de Pesquisa         
Paritária de eleição do/a reitor/a, quadriênio 2021 - 2025, publicado na           

página da UFOP, a Comissão de Pesquisa Paritária, composta para          
conduzir todo o processo de consulta, tem como membros três          

representantes de cada segmento desta Universidade, indicados pelos        

Sindicatos ADUFOP, ASSUFOP e pelo DCE. Ao conduzir esse processo de           
consulta, compete a esta comissão estruturar, organizar e produzir os três           

debates presenciais entre os candidatos, que ocorrerão nos dias 15/11 (9           
horas), 22/11 (14 horas) e 29/11 (19 horas), conforme o Edital CPP n.             

1 Esta solicitação deveria ter sido encaminhada antes do dia 08/10/2020, quando a Comissão precisou dar                
publicidade ao Edital que determina a forma dos debates entre as chapas (conforme calendário do Regulamento).                
Porém, a reunião com os candidatos para apresentação do documento, aprovação do formato, ajustes e sugestões                
aconteceu no dia 06/10 e as alterações solicitadas foram feitas no dia 07/10, motivo pelo qual somente agora                  
estamos oficializando o pedido a esse Comitê. 
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01/2020, além de coordenar os dias da consulta propriamente dita, previstas           

para acontecer em  03/11, a partir das 10 horas, e 04/11, até as 20 horas. 
 

Esta Comissão solicita a esse Comitê de Enfrentamento ao coronavírus          

permissão para organizar esses eventos, além de orientações referentes aos          
procedimentos técnicos de segurança da saúde dos docentes, discentes e          

técnico-administrativos, além de possíveis colaboradores que deverão participar do         

certame na forma presencial.  
 

Os eventos, debates e votação devem ser transmitidos para toda a           
comunidade acadêmica pela Equipe de Comunicação e Transmissão da Consulta          

Paritária, e contará com a utilização das mídias (site da UFOP e youtube da              

Comissão Paritária). A parte presencial acontecerá no Centro de Artes e           
Convenções, nos dias e horários divulgados, com o número de participantes           

reduzido ao mínimo de pessoas diretamente envolvidas. Todos os presentes devem           
concordar e obedecer todas normas de segurança à saúde, orientadas por esse            

Comitê de Enfrentamento ao coronavírus.  

 
Para os debates, está prevista a presença de três pessoas de cada chapa,             

sendo os candidatos e um assessor que ficará em sala contígua. Os candidatos             
poderão dividir as perguntas e respostas dentro do tempo estipulado. Além dos            

nove, haverá três membros da Comissão Paritária, três da Comissão de Arbitragem,            

um mediador, dois intérpretes de libras e a equipe de comunicação. Não será             
permitido ultrapassar o limite de 25 pessoas.  

 
Foi sugerida a presença de um membro do Comitê de Enfrentamento ao            

coronavírus para observar e orientar os participantes. Os organizadores         

providenciarão uma lista com os nomes das pessoas que terão acesso ao local.  
 

Para que tenhamos total segurança para coordenar esses eventos, será          
imprescindível que esse Comitê estabeleça as regras que deveremos informar a           
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todos/as participantes, a fim de que possamos trabalhar com toda a segurança            

necessária.  

 
Certos da parceria e da compreensão de todos/as, estamos à disposição para            

esclarecimentos  e agradecemos a colaboração. 
 

 

 
Atenciosamente, 

 
 

Betânia dos Anjos do Carmo 

Presidente da Consulta Paritária/2020 

Ouro Preto – MG 
pesquisaparitariaufop@gmail.com  

 
 


		2020-10-11T19:19:04-0300
	BETANIA DOS ANJOS DO CARMO:91184592691




