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Ofício CPP n. 19/2020  
 

Ouro Preto, 09 de outubro de 2020 

 
 

Ao Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos da UFOP (ASSUFOP) 

À Associação dos Docentes da UFOP - Seção Sindical (ADUFOP) 
Ao Diretório Central de Estudantes (DCE)  

 
 

Assunto: Solicitações acordadas entre a Comissão e as entidades, em reunião do            

dia 07/10/2020.  
 

 
Em reunião virtual, ocorrida dia 07 de outubro passado, a Comissão de            

Pesquisa Paritária reuniu-se com representantes dos três segmentos da UFOP, para           

solicitar apoio e ajuda financeira para a realização do processo de consulta em             
andamento, no que se refere aos três debates, previstos para os dias 15/10 (9              
horas), 22/10 (14 horas) e 29/10 (19 horas), e também para os dias da consulta,               
previstos para  03/11, a partir das 10 horas, e 04/11, até as 20 horas. 

 

Colocadas as questões e justificadas as demandas, houve um consenso, por           
parte das três categorias, em colaborar com tudo o que foi lhes foi apresentado.  

 
Assim, a Comissão ratifica aos respectivos Presidentes o que foi acordado: 

 

I. Auditoria Interna: apoio logístico e financeiro 
Transporte, hospedagem e diária para alimentação de um membro da equipe           

de Auditoria Interna, composta por docentes do ICEA/João Monlevade (conforme          
anexo), indicado pelo responsável pelo citado órgão, possibilitando a sua          
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participação presencial, entre os dias 02 e 05 de novembro, para auditar, na             

presença da Comissão Especial Técnica, composta por representantes da         

Comissão Paritária, analistas de sistemas indicados pelo NTI e representantes          
indicados por cada chapa, além da presença de membros da Comissão de Pesquisa             

Paritária. 
 

O/A auditor/a acompanhará a instalação das urnas, conforme estabelecido no          

Regulamento, no dia 03/11 (das 8 às 9h59min), e no início da votação (às 10 horas),                
bem como no encerramento e na apuração dos votos, no dia 04 novembro, às 20               

horas. Assim, o indicado pela equipe de Auditoria participará do processo           
presencialmente, juntamente com a sua equipe que estará atuando de forma           

remota, desde o momento da sua abertura até a sua apuração e resultado final.  

 
Na reunião, ficou definido o apoio colaborativo do DCE, e o apoio financeiro             

dos Sindicatos ASSUFOP e ADUFOP, sendo esses dois últimos responsáveis por           
viabilizar financeiramente a vinda do/a auditor/a, na véspera da eleição paritária,           

definindo os valores e a forma do rateio.  

 
Será de responsabilidade dos três segmentos entrar em contato com o           

responsável pela equipe de Auditoria Interna, Prof. Rafael Alexandre         
(rfalexandre@ufop.edu.br), Chefe do Departamento de Computação e Sistemas        

(DECSI), para que seja indicado o/a Professor/a Auditor/a que virá a Ouro Preto,             

fornecendo às entidades os dados do/a docente (nome completo, e-mail, celular,           
endereço), para que os segmentos façam o agendamento diretamente com o/a           

auditor.  
 

Para essa demanda, a comissão solicitou: 

 
- Custeio para o transporte do auditor, da sua residência em João Monlevade             

para hotel em Ouro Preto, na tarde do dia 02/11/2020; hospedagem e alimentação             
para os dias 02/11 (½ diária), 03/11 (1 diária), 04/11 (1 diária) e 05/11 (½ diária);                
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custeio de transporte interno entre os dias 03 e 04/11 para o trajeto             

hotel/UFOP/hotel. Custeio para transporte de Ouro Preto para João Monlevade, às           

8h do dia 05/11/2020. 
 

II  Equipe de apoio para Comunicação e Transmissão dos debates 
 

Conforme o disposto no Edital CPP n. 01/2020, em seu art. 2º, “O debate será               

estruturado, organizado e produzido pela Comissão de Pesquisa Paritária”. Assim,          
a Comissão de Pesquisa Paritária solicitou às três categorias a indicação e a             

participação de profissionais da comunicação de cada segmento, que, juntamente          
com a da TV UFOP, fará a orientação dos trabalhos, fornecerá pessoal e             

equipamentos e o que mais se fizer necessário nos dias das transmissões ao vivo.  

 
Para essa Equipe de Comunicação e Transmissão, a ASSUFOP indicou o           

jornalista César Diab, a ADUFOP conta com a colaboração da jornalista Larissa            
Lana, além dos representantes do DCE que serão indicados posteriormente.          

Adiantando-se à nossa reunião, o Presidente da ASSUFOP solicitou ao jornalista           

César Diab a criação do sítio que foi pedido pela Comissão de Pesquisa Paritária.  
 

O sítio criado pelo jornalista César é o         
www.pesquisaparitaria.assufop.com.br, que deverá ser atualizado pelos membros       

da Equipe de Comunicação e Transmissão, utilizando o material encaminhado pelas           

Comissões envolvidas. Todo material a ser publicado será encaminhado para          
assufopcomunica@gmail.com ou pelo whatsapp (33) 999284213 e ficará à         

disposição de toda a comunidade acadêmica para consulta e acompanhamento.          
Caso ocorra dúvida para publicar algum documento, o responsável pela recepção           

dos arquivos entrará em contato com algum membro da Comissão de Pesquisa            

Paritária. 
 

A Equipe de Comunicação e Transmissão trabalhará de forma colaborativa,          
sob a orientação da TV UFOP, sendo o grupo responsável pela divulgação dos             
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eventos nas redes sociais. Um formulário foi criado no google forms por            

representantes do DCE que são membros da Comissão de Pesquisa Paritária. Esse            

formulário está dividido em nove temas e deverá servir de suporte para a elaboração              
das perguntas da comunidade acadêmica para os dias dos sorteios. Essa equipe            

acompanhará a recepção das perguntas enviadas ao google forms, até o limite de             
horário permitido para esse encaminhamento, estabelecido pelo EDITAL CPP         

01/2020 e enviadas à Comissão de Arbitragem. 

 
É função dessa Equipe a moderação dos canais criados no momento das            

transmissões ao vivo, nos dias dos referidos debates. Parte da Equipe de            
Comunicação dará suporte presencial no local a ser definido pela Comissão para            

que os debates ocorram. Os demais membros darão suporte de forma virtual, sendo             

de responsabilidade da Equipe a forma como será estabelecido o contato entre o             
grupo.  

 
A equipe contará com membros da Comissão Paritária, representantes do          

DCE para organizar os formulários, por temas, convertendo o material enviado em            

planilhas que devem ser disponibilizadas para a Comissão de Arbitragem nos dias            
dos debates.  

 
Será de responsabilidade dessa equipe entrar em contato com a responsável           

pela Comissão de Arbitragem, servidora Izabel Cristina da Silva          

(comissaodeeticaerecursosufop@gmail.com) para que se estabeleça o contato e        
possam ser definidas a forma e as competências de organização do trabalho.  

 
III - Apoio para compra de coffee break 

 

A Comissão solicitou também à ADUFOP) e ao Sindicato ASSUFOP o           
fornecimento do coffee break no dia dos debates para cerca de 20 pessoas. 
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Por compreendermos a importância e a atenção às normas de segurança de            

saúde, este certame terá uma logística complexa e precisará de todo o apoio             

necessário para que a consulta transcorra de maneira independente, segura, idônea           
e transparente.  

 
*A organização para os procedimentos dos três debates previstas para os           

dias 15/10 (9 horas), 22/10 (14 horas) e 29/10 (19 horas), bem como para o início e                 

o término da votação, nos dias 03 e 04 de novembro, estão previstos para              
acontecer de forma virtual para toda a comunidade acadêmica e de forma presencial             

estritamente reduzida a um número mínimo de pessoas diretamente envolvidas,          
dentro das normas de segurança em saúde pública, estabelecidas e aprovadas pelo            

Comitê de Enfrentamento ao COVID-19. 

 
Os pedidos se justificam por entendermos a importância deste trabalho e as            

limitações desta Comissão, no que tange às parte financeira, de logística e de mão              
de obra.  

 

Certos da compreensão e parceria de sempre, agradecemos por toda          
colaboração e dos respectivos presidentes da ADUFOP, ASSUFOP e DCE.  

 
Atenciosamente, 
 

 
Betânia dos Anjos do Carmo 

Presidente da Comissão de Pesquisa Paritária 
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