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DESPACHO

Nº do Processo: 23100.016895/2020-23
Interessado(s): COMISSÃO ELEITORAL GERAL, ALESSANDRA TROIAN, COMISSÃO LOCAL ELEITORAL - SANTANA DO
LIVRAMENTO, RENATA CRISTINA CONTE

Notas da CEL:
Diante de ocorrências surgidas no 1º debate entre chapas/candidaturas a cargos de gestão do campus Santana do
Livramento, realizado no dia 18/12/2020 (sexta-feira), a partir das 19h, a Comissão Eleitoral Local (CEL) de
Santana do Livramento vem a público esclarecer e informar o que segue:
1. Houve desrespeitosa e infame invasão do debate com o acesso ao ambiente virtual por meio de perfis
externos à comunidade acadêmica da UNIPAMPA, o que tumultuou o início e obrigou a CEL a adiar o seu
início para 19h25min. O fato foi informado à Comissão Eleitoral Geral (CEG) e estão sendo dados os
devidos encaminhamentos nos âmbitos administrativo e criminal para identificar e punir os responsáveis.
2. Durante o debate, em dado momento foi interrompida a fala de quem o conduzia.
A CEL lamenta e repudia ambas as situações. O espaço para o debate foi construído visando a oportunizar à
comunidade acadêmica da UNIPAMPA a exposição de propostas das chapas/candidaturas através do diálogo
respeitoso e da discussão de ideias pautada em princípios éticos e morais e no pluralismo. Em um ambiente que
deve primar pela educação (no sentido amplo), espera-se que fatos como esses não se repitam.
3. Durante o debate, houve uma incorreção na condução do 3º bloco, destinado às perguntas entre
chapas/candidaturas, com o seu encerramento antes que fosse formulada a 3ª pergunta pela chapa 2 (Todas
as Vozes) para a chapa 1 (Integração). Em razão disso, a CEL compensará a falha no 2º debate para que a
pergunta faltante seja formulada pela chapa. A CEL pede desculpas à chapa e à comunidade acadêmica
pela falha ocorrida.
A CEL convida toda a comunidade acadêmica da UNIPAMPA a acompanhar o 2º debate, que será realizado no
dia 21/12/2020 (segunda-feira), a partir das 10h, por meio do Google Meet (link: meet.google.com/ytu-uzkteqc).
A CEL alerta que, em atenção à razoabilidade e à segurança, o acesso ao ambiente virtual no qual se realizará
será permitido apenas a quem usar o e-mail institucional. Após o debate, a gravação será disponibilizada
publicamente nos prazos regulamentares, com o que se assegurarão também sua publicidade e sua transparência.
Por fim, a CEL conclama chapas/candidaturas e comunidade acadêmica para que o debate seja propositivo e
com civilidade e decoro.
Santana do Livramento/RS, 19 de dezembro de 2020.
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Assinado eletronicamente por ALESSANDRA TROIAN, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em
19/12/2020, às 16:14, conforme horário oﬁcial de Brasília, de acordo com as norma vas legais aplicáveis.
Assinado eletronicamente por PATRICIA EVELINE DOS SANTOS RONCATO, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 19/12/2020, às 16:16, conforme horário oﬁcial de Brasília, de acordo com as norma vas
legais aplicáveis.
Assinado eletronicamente por MARCOS EDUARDO KIRSCH, Técnico em Contabilidade, em 19/12/2020,
às 16:20, conforme horário oﬁcial de Brasília, de acordo com as norma vas legais aplicáveis.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0432170 e o
código CRC EB3C14D6.
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