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Ofício CPP n. 21/2020  
 

Ouro Preto, 12 de outubro de 2020 

Prezadas e Prezados, 

A Comissão de Pesquisa Paritária, convoca para reunião prevista para          
terça-feira, dia 13 de outubro de 2020, às 15h, a se realizar de forma remota pela                
plataforma do Google Meet, quando será tratada a seguinte pauta: 

I – EXPEDIENTE 

1.        INFORMES 
 
1.1. Carta dos Diretores das Unidades. 
1.2. Utilização de equipamentos eletrônicos no debate. 
1.3. Autorização das chapas para entrevista com a TV UFOP. 
 

II -  ORDEM DO DIA 

1. Organização e coordenação da Comissão de Pesquisa Paritária        
para a preparação, atuação e competências, das frentes de trabalho do primeiro            
debate previsto para o dia 15/10/2020, a partir das 8 horas para as equipes              
diretamente envolvidas e 9 horas para a comunidade acadêmica via          
transmissão. conforme Edital CPP 01_2020 (+ erratas). 

1.1 Coordenadoria do Comitê de Enfrentamento ao coronavírus        
autorização e orientações de segurança de saúde individual, coletiva e do           
espaço físico. (Ofício nº 15 - CP_2020 ) 

1.2 Gerência do Centro de Artes e Convenções de Ouro Preto - cessão             
do espaço solicitado (Ofício nº 16 - CP_2020) 

1.3 Comissão de Ética e Recursos - indicação dos membros da           

Comissão de Arbitragem e outras competências (Ofício nº. 19 - CP_2020 em            
conjunto) e outras providências. 

1.4 Comissão Especial Técnica - envio do formulário de perguntas para           
os emails da lista oficial (email enviado pela CPP com as informações) e outras              

providências. 
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1.5 Equipe da Auditoria Interna - apoio das três categorias (Ofício nº.             

19 - CP_2020  em conjunto) 

1.6 Equipe de Comunicação e Transmissão da Comissão Paritária -          
apoio das três categorias (Ofício nº 17 - CP_2020 + Ofício nº. 19 - CP_2020 em                

conjunto) 
1.7 Coordenadoria do Núcleo de Educação Inclusiva (Ofício nº 18 -           

CP_2020) 

1.8 Mediador convidado (email convidando oficialmente ao servidor        
Rondon Marques) 

1.9  Representante do DCE - (Ofício nº. 19 - CP_2020  em conjunto) 
1.10 Representante da ADUFOP - (Ofício nº. 19 - CP_2020 em           

conjunto) 

1.11 Representante da ASSUFOP - (Ofício nº. 19 - CP_2020 em           
conjunto) 

1.12 Candidato/a ou representante da Chapa 1 - (Ofício nº 20 -            
CP_2020) 

1.13 Candidatos ou representante da Chapa 2 - (Ofício nº 20 -            

CP_2020) 
1.14 Candidatos ou representante da Chapa 3 - (Ofício nº 20 - CP_2020) 

 

III  -  OUTROS ASSUNTOS 

  

Atenciosamente, 
 

 
Betânia dos Anjos do Carmo 

Presidente da Comissão de Pesquisa Paritária 
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