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OFÍCIO COMISSÃO_PARITÁRIA N. 18/2020. 

 

Ouro Preto, 09 de outubro de 2020. 

Ao Sr. Marcelo Dias Santana  

Coordenador e Tradutor Intérprete de Libras-Língua Portuguesa / NEI 

 
 

Assunto: Comissão solicita colaboração de tradutor de libras para os debates entre            
as chapas  

 

 
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 essa 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. 01/2020, além de               
coordenar os dias da consulta, prevista para acontecer em 03/11, a partir das 10               
horas, e 04/11, até as 20 horas. 
 

Para esses eventos, a referida Comissão solicitará ao Núcleo de Educação           

Inclusiva (NEI) a colaboração para os momentos em que o certame acontecerá na             
forma presencial.  
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Os eventos, os debates e a votação serão 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 máximo de 25            

pessoas diretamente envolvidas.  

 
Todos os presentes deverão concordar e obedecer a todas normas de           

segurança estabelecidas pelo Comitê de Enfrentamento ao coronavírus.  
 

Os organizadores providenciarão uma lista com os nomes das pessoas que           

terão acesso ao local.  
 

Para que possamos contemplar de forma ampla e diversa toda a comunidade            
acadêmica, a Comissão entende ser imprescindível a participação dos intérpretes de           

Libras. 

 
Assim, gostaríamos de contar com a participação e colaboração do NEI durante            

as transmissões dos debates. Caso seja possível, pedimos que nos sejam informados            
nome completo e SIAPE do/da dos/das indicado/as. 

 

Certos da parceria e da compreensão de todos/as, colocamo-nos à disposição           
para esclarecimentos  e agradecemos a colaboração. 

 
 

 

Betânia dos Anjos do Carmo 
Presidente da Comissão de Pesquisa Paritária 
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