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OFÍCIO COMISSÃO_PARITÁRIA N. 16/2020. 

 

Ouro Preto, 09 de outubro de 2020. 

 

À  Sra. Júnia Pena Fagundes 
Gestora do Centro de Artes e Convenções  

 

Assunto: Comissão solicita espaço para debates entre as chapas  
 

A Comissão de Pesquisa Paritária solicita a V. S.ª um espaço nas instalações             
do Centro de Convenções que seja capaz de receber cerca de 25 pessoas que              

participarão dos três debates dos candidatos a Reitor da UFOP, quadriênio           

2021-2015, que acontecerão nos dias 15/10 (9 horas), 22/10 (14 horas) e 29/10 (19              
horas), que serão transmitidos, via internet, a toda comunidade acadêmica.  

 
Os assessores dos candidatos deverão ficar em um outro local, onde seja            

permitida a utilização de equipamentos eletrônicos de uso pessoal (notebooks,          

celulares, tablets), com acesso _à internet, próximo ao espaço no qual acontecerá o             
debate. 

 
O recinto do debate deverá ter mesas para os candidatos, outra para a             

Comissão de Arbitragem e uma para o coffee break. Será também necessário que o              

espaço tenha pontos de tomada e internet, microfone e alto-falante de pequeno            
porte para o mediador, além de cadeiras para o restante dos participantes.            

Solicitamos, ainda, que V. Sª informe a essa Comissão, via email, o local definido,              
bem como a sua área e, se possível, que nos seja fornecida uma planta baixa,               

croqui ou a  imagem (foto) do espaço. 
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É necessário que saibamos sobre a disponibilidade de uma impressora, no           

caso de a equipe de organização precisar da impressão de algum documento. 

 
Informamos que um ofício foi encaminhado ao Comitê de enfrentamento ao           

coronavírus, solicitando autorização, apoio e orientações sobre os procedimentos         
individual, coletivo e da disposição do espaço físico para garantia de segurança de             
todos os presentes. A comissão elaborará uma lista com os nomes dos participantes             
que terão direito de acesso ao local cedido. 

 

 

Atenciosamente, 
 

 
 

Betânia dos Anjos do Carmo 

Presidente da Comissão de Pesquisa Paritária 
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