COMISSÃO DE PESQUISA PARITÁRIA
Carta Aberta à Comunidade Acadêmica da UFOP
A Comissão de Pesquisa Paritária para Eleição do/a Reitor/a da UFOP – Quadriênio 2021
– 2025. comunica que o processo de consulta à comunidade acadêmica sobre a chapa que
deverá concorrer à composição da Lista Tríplice do Conselho Universitário foi concluída
com sucesso.
Apesar do tempo exíguo e da condição de excepcionalidade ocasionada pelos protocolos
exigidos em função do isolamento social causado pelo coronavírus, o cronograma
preparado pelas entidades representativas desta instituição foi executado dentro do
planejado e permitiu a mais de dezesseis mil membros da comunidade acadêmica o direito
de manifestar a preferência pelos candidatos de forma segura e democrática, nas urnas
virtuais.
A consulta mobilizou estudantes, técnicos-administrativos e professores, comissões,
auditoria independente, apoio técnico, jurídico, além dos representantes das chapas e dos
candidatos. Manifestamos nosso agradecimento a todas e a todos, que contribuíram de
forma voluntária, dedicando tempo e competência sempre com comprometimento e ética à
execução da pesquisa.
Três chapas participaram da pesquisa: Chapa 1, formada pela Profa. Cláudia Aparecida
Marliére de Lima, candidata a reitora e Prof. Hermínio Arias Nalini Júnior, candidato a vicereitor; Chapa 2, formada pelo Prof. José Alberto Naves Cocota Júnior, candidato a reitor e
Prof. Thiago Fontes Santos, candidato a vice-reitor e a Chapa 3, composta pelo Prof.
Antonio Maria Claret de Gouveia candidato a reitor e Prof. Fausto Aloísio Pedrosa Pimenta,
candidato a vice-reitor.
A CPP parabeniza às chapas pelo engajamento com a
democracia, por participarem do pleito e por submeterem seus nomes e projetos de gestão
ao crivo da comunidade acadêmica.
Juntos, realizaram uma mobilização em massa com reflexo no reconhecimento e na
legitimação dos candidatos/a à reitoria e vice-reitoria. Parabenizamos a Profa. Cláudia
Marliére e Prof. Hermínio Arias por terem conquistado a preferência da comunidade.
É importante ainda ressaltar o envolvimento, apoio e empenho das entidades
representativas da UFOP, Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos da UFOP
(ASSUFOP), da Associação dos Docentes da UFOP Seção Sindical (ADUFOP) e do
Diretório Central de Estudantes (DCE), nessa ação com um objetivo comum. Esta
mobilização, pela manutenção da autonomia universitária, engrandeceu a nossa instituição
e apontou para novos horizontes de atuação conjunta em defesa da Universidade pública,
gratuita, de qualidade, científica, inclusiva, diversa e social.
Juntos conseguimos provar que somos capazes, buscando o melhor de cada chapa para
fazer da nossa universidade uma UFOP melhor a cada dia.

A Comissão convida à comunidade para acompanhar o processo de escolha e definição da
Lista Tríplice pelo Conselho Universitário em reunião extraordinária e especial a ser
marcada e divulgada pela Secretaria dos Órgãos Colegiados/Reitoria.
Abaixo está o detalhamento do resultado da pesquisa:
Resultado percentual ponderado de votos válidos (paritário):
Chapa 1 - 69,04% (4809 votos)
Chapa 2 - 16,64% (1008 votos)
Chapa 3 - 14,32% (895votos)

Resultado percentual entre estudantes:
Chapa 1 – 72,87% (3726 votos)
Chapa 2 – 14,20% (726 votos)
Chapa 3 – 12,93% (661votos)

Resultado percentual entre TAEs:
Chapa 1 – 62,54% (434 votos)
Chapa 2 – 19,60% (136 votos)
Chapa 3 – 17,87% (124 votos)

Resultado percentual entre professores:
Chapa 1 – 71,71% (649 votos)
Chapa 2 – 16,13% (146 votos)
Chapa 3 – 12,15% (110 votos)

Todas
as
informações
da
pesquisa
http://www.pesquisaparitaria.assufop.com.br/
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Ouro Preto, 05 de novembro de 2020.
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