ATA DA 7ª REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE ÉTICA INSTITUÍDA PELA COMISSÃO
PARITÁRIA DE CONSULTA AO PROCESSO DE CAMPANHA DA ESCOLHA PARA REITOR
E VICE-REITOR DA UFPR - QUADRIÊNIO (2020-2024)

24/08/2020
Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às dez horas,
reuniram-se os representantes suplentes da Comissão Paritária de Consulta que
compõem a Comissão de Ética da mesma, por vídeo chamada, com a presença dos
seguintes representantes: pela APUFPR-SSind, a representante Maria Lucia Masson,
pelo SINDITEST-PR os representantes Elis Regina Ribas e Jean Carlos de Oliveira,
pelo DCE-UFPR as representantes Amanda Luiza Prada e Jhenifer Alcântara Baptista,
além dos advogados Almir Carvalho, Daniel Gaspar e Gabriela Varela. Jean Carlos de
Oliveira iniciou a condução dos trabalhos, com a seguinte pauta sugerida e aprovada
anteriormente em grupo: 1) Aprovação da 6ª Ata/CEE; 2) Recurso da Chapa 01; 3)
Direito de resposta revisado da Chapa 01; 4) Debate. Quanto ao item 1 - Aprovação
da Ata 6/2020/CEE: aprovada por unanimidade a ata, com a ressalva de corrigir a
mudança dos cards, os colocando como anexos. Quanto aos itens 2 e 3 - Recurso e
Direito de Resposta da Chapa 01: foi deliberado pelo não provimento ao recurso
apresentado na data de vinte e dois de agosto do presente ano; que será feita uma
nova notificação sobre o recurso da Chapa 01, para refazer os materiais enviados como
direito de resposta garantido pelo Relatório 05/2020/CEE, com exceção do card da cor
rosa. A resposta ao recurso será elaborada até o dia vinte e cinco de agosto e enviada
à Chapa 01 em mesma data, em decisão fundamentada, através da Notificação número
dez da CEE, concedendo, também, mais quarenta e oito horas de prazo à referida
Chapa para envio do material com seu direito de resposta. Na sequência, será
elaborado relatório com toda essa discussão ao plenário da CPC. Quanto ao item 4 –
Debate: no terceiro debate estarão presentes os membros Jean e Jhenifer, além dos
advogados consultores. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às
11h15min e, para constar, Jhenifer Baptista lavrou a presente ata, que após lida e
aprovada, será assinada.
Curitiba, 24 de agosto de 2020.
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