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01	–	APRESENTAÇÃO	

	
	 A	Comissão	Organizadora	da	Consulta	da	comunidade	acadêmica	da	UnB	para	escolha	
da	 próxima	 gestão	 da	 reitoria	 foi	 constituída	 por	 indicação	 de	 três	 representantes	 de	 cada	
segmento	 da	 comunidade	 acadêmica,	 definidos	 pelas	 seguintes	 entidades	 representativas:	
ADUnB,	SINTFUB	e	DCE.	

	 No	dia	29	de	maio	de	2020,	a	COC	realizou	a	primeira	reunião	de	trabalho	para	dar	início	
ao	 processo	 organizativo	 da	 consulta,	 que	 compreendeu,	 num	 recorte	 de	 três	 meses	 de	
trabalho,	as	 tarefas	de:	produção	do	 regulamento	e	 regramentos	da	Consulta;	 construção	do	
calendário	 das	 etapas	 da	 Consulta	 e	 divulgação	 para	 o	 conjunto	 da	 comunidade	 acadêmica;	
organização	dos	três	processos	que	demandaram	atividades	presenciais	–	inscrição	das	chapas;	
carregamento	 do	 sistema	 de	 votação	 Helios	 Voting	 com	 as	 listas	 de	 votantes	 dos	 três	
segmentos;	 apuração	 e	 divulgação	 do	 resultado	 da	 Consulta;	 contratação	 de	 equipes	
profissionais	 de	 Tecnologia	 da	 Informação	 e	 de	 Comunicação;	 diálogo	 permanente	 com	 as	
coordenações	 de	 campanha	 das	 quatro	 chapas	 concorrentes;	 relação	 com	 os	 meios	 de	
comunicação	públicos	e	privados;	organização	dos	debates	realizados	nos	dias	06,	12,	18	e	24	
de	 agosto	 com	 os(as)	 candidatos(as);	 fiscalização	 e	 aprovação	 da	 prestação	 de	 contas	 das	
quatro	candidaturas;	produção	do	relatório	final	da	consulta;	arquivamento	da	documentação	
da	Consulta	de	2020	na	secretaria	da	ADUnB.	

	 A	Consulta	foi	realizada	em	contexto	de	exceção,	marcado	pela	pandemia	da	Covid-19,	
que	 demandou	 medidas	 de	 afastamento	 social	 e	 exigiu	 da	 COC	 a	 decisão	 de	 realização	 da	
Consulta	por	meio	exclusivamente	virtual,	sem	urna	presencial	de	votação.	O	sistema	inédito	de	
votação	 contou	 com	 adesão	 expressiva	 da	 comunidade	 acadêmica:	 de	 um	 total	 de	 52.077	
votantes	habilitados,	tivemos	a	participação	de	2.119	docentes,	1989	técnicos	administrativos	e	
11279	estudantes,	que	totalizaram	15.387	votantes.	

	 A	Consulta	das	três	entidades	foi	realizada	de	forma	autônoma	e	popular,	sem	vínculo	
institucional,	 garantindo	 à	 comunidade	 universitária	 o	 direito	 de	 expressar	 sua	 opinião,	 em	
sistema	 de	 votação	 paritário,	 sobre	 a	 próxima	 gestão	 da	 Reitoria,	 para	 o	 período	 de	 2020	 a	
2024.	
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	 Neste	 relatório	 apresentamos,	 de	 forma	 sucinta,	 o	 resultado	 final	 da	 consulta,	 e	
descrevemos	o	trabalho	dos	comitês	de	comunicação,	de	tecnologia	da	informação	e	jurídico	e	
financeiro,	criados	pela	COC	para	organizar	as	diferentes	frentes	de	atuação	demandadas	aos	
integrantes	da	comissão.		

	

	

02	–	RESULTADO	FINAL	DA	CONSULTA	

	
Universidade	de	Brasilia	

Comissão	Organizadora	da	Consulta	2020-2024.	
	
	

ATA DE VOTOS POR SEGMENTO, RELATIVA AO PERCENTUAL DADO A CADA 
CHAPA, RECEBIDO NA APURAÇÃO.  

CONSULTA PARA REITOR (A) DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA 

 

 MESA APURADORA - PERCENTUAL TOTAL DE VOTAÇÃO 

Ao dia 26 do mês de agosto de 2020, no Campus Universitário Darcy Ribeiro, situado no Foyeur da 
Associação dos Docentes da Universidade de Brasília, às 22h05 (vinte e duas horas e cinco minutos), 
presentes componentes da Comissão Organizadora da Consulta.  
Transcorridos os dois dias da Consulta para Reitor, em conformidade com o Regulamento da Consulta, 
após apuração dos votos feita pelo sistema Helios Voting, foi feito o cálculo do percentual relativo aos 
votos recebidos por cada chapa e lavrada a presente Ata, que, depois de lida e estando em conforme, 
vai assinada pelos membros componentes desta Comissão. 
 
Conforme registrado na folha de volantes, constatou-se o seguinte: 
 

A) Número de Votos Chapa 81 
Docentes ( 214 )  ---Duzentos e catorze---------------------------------- 
Técnicos  (  285  )  -Duzentos e oitenta e cinco------------------------------------------------- 
Estudantes  ( 724 )  --Setecentos e vinte quatro-------------------- 
 

B) Número de Votos Chapa 83 
Docentes ( 255    )  ----Duzentos e cinquenta e cinco------------------------------------------ 
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Técnicos  ( 313    )  ----Trezentos e treze------------------------------------------------------------- 
Estudantes ( 3875 )  ----Três mil oitocentos e setenta e cinco------------------------------ 
 

C) Número de Votos Chapa 86 
Docentes (  1255  )  ---Hum mil duzentos e cinquenta e cinco------------------------------- 
Tecnicos  (   997 )  ----Novecentos e noventa e sete--------------------------------------------- 
Estudantes ( 5329 )  ---Cinco mil trezentos e vinte nove--------------------------------------- 
 

D) Número de Votos Chapa 89 
Docentes (  395   )  ----Trezentos e noventa e cinco--------------------------------------------- 
Tecnicos  (  394  )  ---Trezentos e noventa e quatro-------------------------------------------- 
Estudantes ( 1351  )  --Hum Mil trezentos e cinquenta e um---------------------------------- 
 

E) Número de Votos NULOS:       (  161 )  -Cento e sessenta e um------------------------------ 
F) Números de Votos BRANCOS:  ( 118  ) –Cento e dezoito---------------------------------------- 

 

PESO DOS SEGMENTOS 

  TOTAL DE ELEITORES 
APTOS 1/3 

TOTAL DE 
ELEITORES DO 

SEGMENTO APTOS 
PESO DO 

SEGMENTO 

DISCENTES 52077 17359 46565 0,37279 
DOCENTES 52077 17359 2587 6,71009 
TÉCNICOS 52077 17359 2925 5,93470 
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03	–	AGRADECIMENTOS	DA	COC	
	

	 A	 Comissão	 Organizadora	 da	 Consulta	 agradece	 o	 trabalho	 de	 todas	 e	 todos	 os	
profissionais	 que	 contribuíram	 com	 seus	 conhecimentos	 para	 que	 o	 processo	 da	 Consulta	 à	
comunidade	acadêmica	da	UnB	atingisse	seu	pleno	objetivo:	

	

Da	área	de	Comunicação	

Carolina	Fasolo,	jornalista	da	equipe	de	Comunicação	da	ADUnB;	

Camila	Piacesi,	jornalista	do	SintFUB;	

Iraneide	Silva,	secretária	do	SintFUB;	

Lilian	Tahan,	jornalista	que	mediou	o	primeiro	debate	entre	os	candidatos,	em	06	de	agosto	de	
2020;	

Beto	Almeida,	 jornalista	que	mediou	o	segundo	debate	entre	os	candidatos,	em	12	de	agosto	
de	2020;	

Albert	 Steinberger,	 jornalista	 que	 mediou	 o	 terceiro	 debate	 entre	 os	 candidatos,	 em	 18	 de	
agosto	de	2020;	

Ana	Paula	Lisboa,	jornalista	que	mediou	o	quarto	debate	entre	os	candidatos,	em	24	de	agosto	
de	2020;	

Equipe	 de	 profissionais	 da	 empresa	 de	 comunicação	 CobraCriada:	 Leandro	 Fortes,	 Andréia	
Caroline,	João	Pedro;		

Assessor	de	imprensa	da	COC:	Marcelo	Carota;	

Equipe	da	UNBTV:	Neuza	Meller	e	Mário	Martins;		

Equipe	da	Secretaria	de	Comunicação	da	UnB:	Paulo	Schnor;		

Professor	Leonardo	Lazarte,	coordenador	da	Rede	GigaCandanga.	
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Da	área	de	Tecnologia	da	Informação	

Equipe	 do	 Laboratório	 Latitude	 da	 Faculdade	 de	 Tecnologia	 da	 UnB:	 Rafael	 Timóteo	 Sousa	
Junior,	Denise	Mitie	Taketomi	Maia,	Fábio	Lúcio	Lopes	de	Mendonça,	Jorge	Guilherme	Silva	dos	
Santos,	 Karen	 Ferreira	Machado,	 Jonatas	 Bomtempo,	William	 Silva	Dias,	 Alessandro	Mendes,	
Daniel	Alves	da	Silva.		

	

Dos	serviços	administrativos	da	universidade	

Professor	Paulo	César	Marques	da	Silva	(GRE);	

Da	 Secretaria	 de	 Tecnologia	 da	 Informação:	 Jacir	 Bordim,	 Ricardo	 Vinicius	 Lopes	 Castro,	
Domingos	Pereira	Costa	e	Marcelo	Karam;	

Decano	do	Decanato	de	Gestão	de	Pessoas:	Carlos	Vieira	Mota	

	

Da	área	jurídica	

Valmir	Floriano	Vieira	de	Andrade,	advogado	do	SintFUB;	

Rodrigo	da	Silva	Castro,	advogado	da	ADUnB	

	

Da	equipe	de	secretaria	da	ADUnB		

Francilio	Francisco	da	Rocha	e	Maria	Helena	Batista;	

Secretaria	Executiva	da	COC:	Jaqueline	Oliveira	
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04	–	CRONOLOGIA	DO	PROCESSO	DA	CONSULTA	

	
	 No	decorrer	de	 três	meses	de	 trabalho,	os	nove	 integrantes	da	COC	se	 reuniram	com	
frequência	para	organizar	as	diversas	fases	do	processo	da	Consulta.	Nas	primeiras	semanas	de	
junho,	realizamos	reuniões	semanais,	tendo	como	primeiro	objetivo	a	redação	e	divulgação	do	
Regulamento	da	Consulta.	As	reuniões	ordinárias	da	COC	ocorreram	às	terças-feiras,	no	período	
matutino.	

	 No	decorrer	do	processo,	na	medida	em	que	as	decisões	foram	sendo	tomadas,	como	a	
opção	 pela	 votação	 eletrônica,	 a	 criação	 dos	 comitês	 e	 a	 contratação	 dos	 serviços	 de	 uma	
empresa	 de	 comunicação,	 passamos	 a	 realizar	 reuniões	 ordinárias	 e	 extraordinárias	 para	
produção	dos	demais	regramentos	e	reuniões	regulares	dos	comitês	para	organizar	as	frentes	
específicas	de	atuação	da	COC.	

	 Após	a	 inscrição	das	chapas,	 incorporamos	em	nosso	calendário	as	 reuniões	 semanais	
com	 as	 coordenações	 de	 campanha	 das	 quatro	 chapas.	 Na	 cronologia	 abaixo	 descrita,	
destacamos	as	datas	principais	do	processo	organizativo	da	Consulta:	

 
CRONOLOGIA DA CONSULTA 2020 

PERÍODO/DATA EVENTO 
29 de maio 1ª reunião da Comissão Organizadora da Consulta UnB 2020 
06 de julho Lançamento do Regimento 
27 de julho Inscrição das Chapas 
28 de julho Prazo para Recursos 
29 de julho Homologação das Chapas 

06 de agosto 1º Debate, às 18h30min 
07 de agosto Divulgação da primeira lista de possíveis votantes 

07 a 17 de agosto Período de solicitação de ajustes no cadastro dos possíveis 
votantes 

12 de agosto Indicação do fiscal técnico (um efetivo e seu suplente) pelas 
Chapas 

12 de agosto 2º Debate às 10h30min 
18 de agosto 3º Debate às 18h30min 
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20 de agosto Pedido de inclusão, pela COC, ao Gestor da consulta dos votantes 
habilitados e dos dados descritivos das Chapas. 

20 de agosto Divulgação final dos votantes habilitados para o 1º e 2º turno, se 
houvesse  

21 de agosto Envio para o correio eletrônico institucional de cada votante do link 
para acessar a plataforma de votação, bem como o login e senha. 

21 de agosto Carga do Sistema Helios Voting, às 16h00 
24 de agosto 4º Debate, às 14h00 

25 e 26 de agosto Votação em primeiro turno - 6h00 do dia 25 de agosto de 2020 às 
22h00 do dia 26 de agosto de 2020 

26 de agosto Apuração primeiro turno, logo após encerramento da votação, a 
partir das 22h00. 

26 de agosto Divulgação final do resultado da consulta 

23 de setembro Apagamento dos dados e do software servidor do sistema Helios 
Voting. 
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05	–	TRABALHO	DOS	COMITÊS	DA	COC	

	
Os	três	comitês	da	COC	–	Comunicação,	Tecnologia	da	Informação,	Jurídico	e	Financeiro	

–	foram	criados	para	organizar	o	trabalho	dos	nove	integrantes	da	Comissão,	com	as	equipes	de	
apoio	 e	 empresas	 contratadas:	 advogados	 da	 ADUnB	 e	 do	 SintFUB,	 Laboratório	 Latitude,	
empresa	 de	 Comunicação	 CobraCriada	 e	 equipe	 de	 apoio	 da	 secretaria	 da	 ADUnB.	
Descrevemos,	de	forma	sintética,	os	objetivos	e	as	funções	que	cada	comitê	desempenhou	no	
decorrer	 do	 processo,	 bem	 como	mensuramos	 os	 dados	 quantitativos	 e	 ou	 qualitativos	 que	
foram	produzidos	pelos	comitês	e	pelas	equipes	de	apoio	e	empresas	contratadas.	

	

5.1	COMITÊ	DE	COMUNICAÇÃO	

	

Após	 decidirmos	 que	 a	 Consulta	 ocorreria	 de	 forma	 remota,	 por	 meio	 de	 votação	
eletrônica,	e	considerando	os	desafios	de	conseguirmos	nos	comunicar	com	os	três	segmentos	
da	comunidade	acadêmica	durante	o	período	de	afastamento	social	decorrente	das	medidas	de	
enfrentamento	 à	 pandemia	 da	 Covid-19,	 avaliamos	 que	 o	 modelo	 de	 comunicação	 que	
precisaríamos	dispor	deveria	ser	inspirado	no	sistema	de	propaganda	dos	tribunais	superiores	
eleitorais,	 ou	 seja,	 em	 paralelo	 às	 campanhas	 de	 divulgação	 de	 cada	 chapa	 inscrita,	 seria	
necessária	uma	campanha	de	comunicação	da	própria	consulta	para	explicar	à	comunidade	da	
UnB	os	prazos,	o	sistema	de	votação,	para	divulgar	de	forma	proporcional	e	equitativa	os	textos	
de	 propaganda	 de	 cada	 chapa	 e	 para	 organizar	 e	 divulgar	 os	 debates	 entre	 os	 e	 as	
candidatos(as).	

Nesse	sentido,	o	Comitê	de	comunicação	foi	criado	para	se	responsabilizar	por	todas	as	
atividades	de	comunicação	implicadas	na	consulta,	a	saber:	

a)	Propor	para	a	COC	um	plano	de	comunicação	para	divulgação	ampla	da	consulta,	com	fases	e	
focos	distintos,	conforme	o	transcorrer	das	semanas;	
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b)	Selecionar	uma	empresa	profissional	de	comunicação	para	produzir	o	site,	as	redes	sociais	da	
consulta,	 organizar	 a	 logística	 dos	 debates	 e	 fazer	 a	 assessoria	 de	 imprensa.	 A	 empresa	
contratada,	após	avaliação	de	três	propostas	de	orçamentos	de	empresas	diferenciadas,	 foi	a	
CobraCriada,	 de	 Brasília,	 formada	 por	 profissionais	 de	 jornalismo,	 designer	 gráfico	 e	
publicidade;	

c)	 Selecionar	 os	 mediadores	 dos	 debates	 entre	 os	 candidatos	 e	 organizar	 a	 dinâmica	 dos	
debates:	definir	plataforma,	estabelecer	os	acordos	com	a	TV	Comunitária	e	com	a	UNBTV	para	
retransmissão	dos	debates	por	seus	canais	de	TV	e	pelos	canais	de	YouTube;	

d)	Enviar,	por	correio	eletrônico	da	COC,	para	os	três	segmentos	da	UnB	os	e-mails	das	chapas	
conforme	estabelecido	no	regramento.	

	

	 Um	dos	aspectos	positivos	que	 cabe	 registrar	 foi	 a	produtiva	 relação	 com	a	 imprensa	
privada	 e	 pública	 do	 DF.	 Para	 isso,	 foi	 importante	 a	 contratação,	 no	 pacote	 de	 serviços	 da	
empresa	 CobraCriada,	 de	 um	 jornalista	 especializado	 em	 assessoria	 de	 imprensa,	 Marcelo	
Carota,	 que	 potencializou,	 a	 partir	 de	 sua	 rede	 de	 contatos	 nos	 meios	 de	 comunicação,	 os	
canais	de	diálogo	entre	a	COC	e	a	mídia	do	DF.	De	modo	geral,	tivemos	uma	cobertura	correta	
da	Consulta,	sem	falsas	polêmicas,	 informando	as	fases	do	processo	até	o	momento	da	posse	
da	candidata	eleita.		

	 Decidimos	 convidar	 para	 os	 debates	 ex-alunas	 e	 ex-alunos	 do	 curso	 de	 Jornalismo	da	
UnB,	 que	 atuam	 em	 meios	 de	 comunicação	 empresariais	 ou	 comunitários,	 para	 mediar	 os	
quatro	 debates	 do	 primeiro	 turno	 e	 isso	 agregou	 ainda	 mais	 o	 interesse	 dos	 meios	 pelo	
processo	 da	 consulta.	 As	 mediações	 tiveram	 a	 qualidade	 elogiada	 pelas	 chapas	 e	 pela	
comunidade,	 e,	 certamente,	 a	 isenção	 de	 profissionais	 qualificados	 e	 respeitados	 contribuiu	
para	o	clima	tranquilo	dos	debates,	que	favoreceu	a	exposição	das	plataformas	de	campanha	e	
a	 interlocução	 respeitosa	 sobre	 os	 pontos	 divergentes	 das	 propostas.	 Nos	 terceiro	 e	 quarto	
debates	não	foi	solicitado	nenhum	direito	de	resposta	das	chapas.		

	 Com	relação	ao	envio	dos	sete	disparos	de	e-mails	das	chapas,	previstos	no	regramento	
da	 Consulta,	 encontramos	 dificuldades	 operacionais	 para	 efetuar	 no	 prazo	 estabelecido	 os	
primeiros	três	disparos.	Recorremos,	como	medida	paliativa,	ao	envio	pelos	mailings	da	ADUnB	
e	do	Sintfub	para	 fazer	 chegar,	 respectivamente,	 aos	professores	e	 técnicos	 sindicalizados	as	
mensagens	das	chapas.	Regularizado	o	problema,	com	o	apoio	da	secretaria	de	Tecnologia	da	
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Informação,	 reenviamos	 os	 três	 primeiros	 disparos	 nos	 dias	 de	 intervalos	 dos	 disparos	
seguintes,	 garantindo,	 dessa	 forma,	 que	 toda	 a	 comunidade	 acadêmica,	 portadora	 de	 email	
institucional,	pudesse	receber.	

O	Comitê	de	Comunicação	foi	composto	pelos	integrantes	da	COC,	Almiram,	Artur,	Katty	
e	Rafael,	e	pela	jornalista	da	ADUnB,	Carolina	Fasolo.	

Seguem	 os	 dados	 de	 visibilidades	 nas	 redes	 sociais	 da	 Consulta:	
	

facebook.com/consultaunb	

Foram	realizadas	47	postagens	no	período	analisado;	

-	 211	 pessoas	 curtiram	 a	 página.	 Apesar	 do	 número	 de	 curtidores	 aparentemente	 pequeno	

(porém,	 ideal	 para	 o	 período),	 a	 página	 alcançou	 39.015	 pessoas	 por	 meio	 de	

impulsionamentos	segmentados	e	divulgação	em	massa;	

-	A	faixa	etária	majoritária	da	fanpage	é	de	25	a	54	anos;	

-	A	maior	parte	do	público	é	masculina;	

-	Imagens	e	vídeos	foram	os	formatos	que	mais	engajaram;	

-	A	cidade	com	maior	alcance	foi	Brasília,	indicando	que	a	segmentação	esteve	correta;	

-	Os	posts	mais	acessados	foram	o	vídeo	de	divulgação	da	Consulta,	o	card	com	o	resultado	e	o	

segundo	debate.	

	
	

instagram.com/consultaunb	

Foram	realizadas	33	publicações	durante	o	período	analisado;	

-	O	público	majoritário	do	instagram	é	feminino	(65,5%),	e	a	faixa	etária,	de	18	a	24	anos;	

-	Os	posts	do	instagram	alcançaram	8.798	pessoas;	

-	Posts	com	imagens	engajaram	mais	que	os	vídeos;	

-	O	instagram	mostrou-se	um	ótimo	canal	de	veiculação	para	os	posts,	visto	que	os	3	posts	com	
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maior	engajamento	tiveram	um	ótimo	número	de	compartilhamentos.	
	

twitter.com/consultaunb	

A	conta	da	Consulta	no	twitter	obteve	57	seguidores	até	o	período	analisado.	O	twitter	é	uma	

mídia	que	tem	essa	tendência	de	crescimento	lento	para	novas	contas,	diferente	do	facebook	e	

instagram,	redes	mais	utilizadas	pelos	usuários,	entretanto,	pode-se	ver	que,	independente	do	

número	dos	seguidores,	a	rede	obteve	um	ótimo	número	de	impressões;	

-	Foram	realizados	21	tweets,	e	14	menções	foram	feitas	ao	perfil;	

-	35.9	mil	foi	o	alcance	dos	tweets;	

-	 Os	 conteúdos	 que	 mais	 atraíram	 os	 seguidores	 foram	 os	 debates	 e	 informações	 sobre	

atualização	cadastral.	
	

	

youtube/consultaunb	

O	 canal	 do	 YouTube,	 criado	 especialmente	 para	 a	 consulta,	 recebeu	 522	 inscritos	durante	 o	

período	analisado;	

-	Fizemos	10	publicações,	incluindo	lives,	debates	e	os	vídeos	produzidos	pela	CobraCriada;		

-	11.693	foi	o	número	de	vezes	que	os	vídeos	do	canal	foram	visualizados;	

-	11.743	é	o	número	total	de	visualizações	do	canal	durante	o	período	analisado;	

-	O	vídeo	do	primeiro	debate	foi	o	que	obteve	mais	visualizações;	

-	50,4%	das	pessoas	vieram	ao	canal	por	meio	do	Whatsapp,	o	que	mostra	que	a	estratégia	de	

divulgação	 nos	 grupos	 internos	 da	 comunidade	 acadêmica	 foi	 essencial	 para	 que	 os	 vídeos	

obtivessem	mais	visualizações;	

-	 10%	 dos	 acessos	 vieram	 por	 meio	 do	 site	 da	 Consulta,	 5,7%	 do	 Metrópoles	 e	 2,6%	 por	

recomendação	do	próprio	YouTube;	
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-	58,9%	das	pessoas	digitaram	a	palavra	"consulta	unb"	no	campo	de	buscas	do	YouTube.	

-	As	lives	foram	realizadas	com	sucesso	via	plataforma	de	streaming	StreamYard.	
	

Assessoria	de	imprensa		

	

Matérias	nos	principais	veículos	do	DF:	

https://www.metropoles.com/distrito-federal/unb-reelege-marcia-abrahao-
moura-como-reitora	
https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/2020/08/4871351-
marcia-abrahao-e-reeleita-reitora-da-universidade-de-brasilia.html	
https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/ensino-
superior/2020/08/4871233-duas-chapas-entram-com-recurso-contra-grupo-
da-atual-reitora.html	
https://www.metropoles.com/distrito-federal/unb-recurso-de-chapas-por-
suposta-fraude-na-eleicao-de-reitor-e-indeferido	
https://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4393-consulta-para-
reitor-a-e-vice-acontece-nesta-terca-25-e-quarta-26	
https://visitebrasilia.com.br/noticia/aberta-a-votacao-on-line-para-eleger-a-
nova-reitoria-da-unb/ https://consultaunb.com.br/noticias/comissao-
organizadora-divulga-regras-de-comunicacao-relativas-a-campanha-de-
consulta-para-reitora/	
	https://consultaunb.com.br/noticias/quatro-chapas-concorrem-aos-cargos-
de-reitor-e-vice-reitor-da-unb-confira/	
https://consultaunb.com.br/noticias/candidatos-a-reitoria-da-unb-
apresentam-propostas/	
https://www.bsbcapital.com.br/direita-boicota-lista-triplice-da-unb/	
https://noticias.unb.br/112-extensao-e-comunidade/4386-consulta-unb-2020-
mobiliza-97-da-comunidade-academica-votante	
https://consultaunb.com.br/noticias/em-votacao-on-line-inedita-unb-comeca-
a-eleger-nova-reitoria-nesta-terca/	
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https://consultaunb.com.br/noticias/prazo-de-atualizar-dados-e-votar-nas-
eleicoes-da-unb-termina-nesta-segunda/	
https://consultaunb.com.br/noticias/debate-entre-concorrentes-a-reitoria-da-
unb-acontece-nesta-quinta-feira/	
https://consultaunb.com.br/noticias/candidatos-a-reitoria-da-unb-participam-
de-1o-debate-eleitoral/	
 https://consultaunb.com.br/noticias/coc-divulga-regulamento-da-consulta-

para-escolha-de-reitora-da-unb/	
https://consultaunb.com.br/noticias/quatro-chapas-concorrem-a-reitoria-da-
unb-votacao-sera-on-line/	

	
Entrevistas	agendadas:		

Rede	Globo	DF,	no	DFTV,	um	dia	após	a	apuração	do	pleito.	

A	 princípio,	 representante	 da	 COC	 participaria	 juntamente	 com	 a	 Reitora	 reeleita,	 mas	 a	

aceitação	 do	 indeferimento	 da	 COC	 à	 impugnação	 da	 candidatura	 vencedora	 tornou	

dispensável	a	participação	da	COC	na	entrevista.	

	

Revisão,	redação	e	copidesque	de	documentos	publicados	no	site:	38	

	

Envolvimento	no	planejamento	da	 estratégia	de	 comunicação	da	Consulta:	demandada	por	

representante	da	COC,	a	assessoria	de	 imprensa	participou	da	criação	de	todas	as	estratégias	

de	comunicação	com	a	imprensa	adotadas	ao	longo	de	todo	o	processo	da	Consulta.	

	

5.2	TECNOLOGIA	DA	INFORMAÇÃO	
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Após	as	primeira	reuniões	da	COC,	centradas	inicialmente	na	construção	e	aprovação	do	

Regulamento	da	Consulta	2020-2024,	 identificou-se	as	demandas	mais	 imediatas	relacionadas	

ao	 processo	 da	 Consulta:	 o	 processo	 de	 comunicação;	 tecnologia	 e	 informação;	

instrumentalização	 de	 apoio	 jurídico,	 financeiro,	 entre	 outras.	 Desta	 forma,	 os	 membros	 da	

COC	se	distribuíram	em	grupos	de	 trabalho	para	 identificar	demandas,	planejar	e	organizar	o	

trabalho	nessas	diferentes	frentes.		

Assim,	 chegamos	à	 constituição	do	Comitê	de	Tecnologia	e	 Informação,	 integrada	por	

Antônio	 José	 (SINTFUB),	Maria	 da	 Glória	 Lima	 (ADUnB)	 e	 	 Bruno	 Zaidan	 	 (DCE),	 este	 último	

substituído	pela	estudante	Maria	Antônia	Melo,	em	04	de	agosto	de	2020.	

A	primeira	ação	 foi	pesquisar	na	 internet	como	as	outras	universidades	 	 IFES	estavam	

conduzindo	os	 processos	 de	 Consulta	 nesse	 contexto	 sanitário,	 uma	 vez	 que	 grande	número	

destas	 universidades	 estavam	 em	 processo	 de	 término	 do	 período	 de	 gestão	 na	 Reitoria.	

Identificamos	 as	 seguintes	 situações	 dessas	 IFES	 em	 relação	 ao	 processo	 da	 Consulta:	

Concluída,	Em	andamento	ou	Por	realizar,	e	algumas	delas	utilizaram	o	Sistema	Helios	Voting.	

Na	 sequência,	 foi	 feito	 levantamento	 de	 nomes	 e	 capacidade	 institucional	 para	 o	

desenvolvimento	 da	 Consulta	 na	 modalidade	 virtual.	 Assim,	 chegamos	 ao	 Professor	 Rafael	

Timóteo	 de	 Sousa	 Júnior,	 coordenador	 do	 Laboratório	 Latitude,	 da	 Universidade	 de	 Brasília,	

com	experiência	acumulada	na	 realização	de	eleições	e	Consultas	utilizando	o	 sistema	Helios	

Voting,	que	aceitou	participar	de	reuniões	com	integrantes	da	COC	para	esclarecer	e	orientar	

sobre	esse	 sistema	de	 votação,	 assim	como	 sobre	questões	de	 segurança	e	 transparência	da	

Consulta.	

A	 COC,	 mais	 esclarecida	 sobre	 a	 utilização	 e	 segurança	 desse	 Sistema,	 convidou	 o	

professor	 Rafael	 Timóteo	 para	 realizar	 a	 Consulta	 mediante	 apresentação	 de	 proposta	

financeira	 para	 submeter	 às	 entidades	 ADUnB	 e	 SINTFUB,	 para	 análise	 e	 aprovação.	 Desta	

forma,	foram	feitas	mediações	entre	os	envolvidos	e	chegou-se	a	um	bom	acordo	na	proposta	
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financeira	 apresentada	 pelo	 Latitude.	 Desta	 maneira,	 demos	 início	 ao	 desenvolvimento	 das	

ações	mais	específicas	para	organizar	as	etapas	do	processo	da	votação.	

	

Objetivos:	

1. Participar	 das	 reuniões	 regulares	 da	 Comissão	 Organizadora	 da	 Consulta	 de	 caráter	

deliberativo	e	executivo;	

2. Elaborar	e	fazer	cumprir	o	Regramento	da	utilização	do	sistema	eletrônico	de	votação;	

3. Discutir	 perfil	 e	 definição	 da	 instituição	 a	 ser	 contratada	 para	 realizar	 a	 Consulta	

eletrônica;	

4. Elaborar,	divulgar	e	habilitar	os	votantes	da	comunidade	universitária,	em	lista	emitida	

pela	 administração	 superior,	 segundo	 os	 critérios	 e	 cronograma	 definidos	 no	

Regulamento	da	Consulta;	

5. Apoiar	a	equipe	técnica	que	desenvolveu	e	executou	a	alimentação	da	carga	e	resultado	

da	apuração	realizada	pelo	sistema	Helios	Voting;	

6. Estar	 disponível	 para	 esclarecimentos	 de	 dúvidas	 dos	 votantes	 sobre	 os	 critérios	 de	

habilitação	e	do	processo	de	votação	eletrônica;	

7. Trabalhar	 de	 forma	 integrada	 aos	 demais	 comitês	 constituídos	 no	 atendimento	 às	

demandas	na	COC.	

	

Ações	realizadas	

1)	 Elaborar	 o	 Regramento	 da	 utilização	 de	 sistema	 eletrônico	 de	 votações	 para	 a	 Consulta	 à	

comunidade	universitária	referente	aos	cargos	de	Reitor(a)	e	Vice-Reitor(a)	da	Universidade	de	

Brasília	 (UnB)	para	apreciação	e	discussão,	em	reunião	da	COC,	obtendo	aprovação	em	03	de	

agosto	2020;	
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2)	 Solicitar	 à	 Reitoria	 a	 primeira	 lista	 nominal	 de	 possíveis	 votantes	 servidores	 docentes	 e	

técnicos	 administrativos	 e	 estudantes	 para	 publicação	 no	 sítio	 oficial	 da	 Consulta,	 segundo	

critérios	presentes	no	Regulamento,	e	assegurando	a	garantia	do	sigilo	dos	dados	privados	dos	

votantes;	

3)	 Receber	 e	 esclarecer	 as	 dúvidas	 apresentadas	 pelos	 possíveis	 votantes	 constantes	 da	

primeira	lista	e	orientar	sobre	os	critérios	exigidos	para	a	habilitação,	a	saber:	dados	cadastrais	

(nome	 completo,	 CPF,	 matrícula	 Siape	 e/ou	 FUB	 e	 e-mail	 institucional,	 com	 a	 extensão		

@unb.br);	

4)	 Elaboração	 de	 comunicados	 e	 notas	 com	 o	 intuito	 de	mobilizar	 e	 sensibilizar	 os	 possíveis	

votantes	 para	 que	 se	 credenciassem	 adequadamente	 nos	 sistemas	 da	 UnB,	 atendendo	 aos	

critérios	para	habilitação	e	participar	da	votação.		

5)	 Participação	 do	 Comitê	 de	 TI	 nas	 reuniões	 dos	 coordenadores	 de	 campanha	 para	

esclarecimentos	sobre	o	regramento	da	Consulta	eletrônica	e	também	nos	debates	das	chapas;	

6)	Realização	de	reuniões	e	comunicações	com	o	interlocutor	designado	pela	Reitoria,	chefe	de	

gabinete	Paulo	César	Marques	da	Silva,	para	apoio	às	necessidades	da	Consulta;		

7)	 Reuniões	 regulares	 e,	 conforme	 necessidade,	 entre	 Comitê	 de	 TI,	 Latitude	 e	 Comitê	 de	

Comunicação	para	alinhar	e	subsidiar	a	produção	de	material	(notas,	comunicados,	vídeos)	para	

orientação	da	comunidade	universitária	da	UnB	sobre	a	Consulta;	

8)	 Acompanhar	 o	 processo	 da	 votação	 de	 forma	 articulada	 com	 a	 equipe	 do	 Latitude,	 assim	

como	esclarecer	dúvidas	e	dificuldades	dos	votantes.		

9)	 Responder	 recursos	 interpostos	 pelos	 coordenadores	 de	 campanha	 relacionados	 aos	

votantes	e	definição	de	urnas;	

10)	 Elaborar	 notas	 e	 comunicados	 sobre	 os	 critérios	 adotados	 no	 Regulamento	 da	 Consulta	

para	habilitação	dos	votantes,	de	forma	a	esclarecer	à	comunidade	universitária	que	não	cabe	à	
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COC	proceder	 alterações	 de	 dados	 cadastrais	 ou	 e-mail	 institucional	 dos	 votantes	 fornecidos	

pela	UnB;	

11)	 Integrar	 os	 demais	 comitês	 da	 COC	 para	 organizar	 as	 seções	 da	 carga	 dos	 votantes	 no	

sistema	Helios	Voting	e	da	apuração	final	dos	votantes;		

12)	 Solicitar	 relatório	 final	 da	 equipe	 técnica	 do	 Latitude	 sobre	 o	 processo	 da	 Consulta	 da	

Reitoria	gestão	2020-2024	para	encaminhar	às	entidades,	com	prazo	 limite	de	entrega	no	dia	

31	de	agosto	de	2020;	

13)	Elaborar	relatório	específico	do	Comitê	de	TI	para	compor	Relatório	Final.	

	

Avaliando	o	percurso	do	processo	da	Consulta	

	

No	momento	inicial	dos	trabalhos	da	organização	da	consulta,	a	publicação	da	primeira	

lista	dos	possíveis	votantes	gerou	uma	grande	demanda	por	esclarecimentos	por	parte	desse	

público	alvo,	no	e-mail	disponibilizado	no	sítio	da	Consulta,	por	apresentar	algumas	fragilidades	

ao	fazer	o	primeiro	cruzamento	de	dados,	gerando	ausência	de	nomes	de	votantes	classificados	

em	Aptos	 e	ausência	de	dados	cadastrais	 completos	para	o	processo	de	votação	e/ou	e-mail	

institucional,	 e,	 ainda,	 sem	 a	 devida	 especificação	 do	 vínculo	 institucional	 dos	 votantes	

servidores.			

Assim,	 para	 organizar	 a	 emissão	 da	 segunda	 lista	 dos	 votantes	 pelos	 setores	

responsáveis	da	Universidade,	realizamos	reunião	de	membros	da	COC	com	a	participação	do	

Chefe	 do	Gabinete	 da	Reitoria,	Decano	de	Gestão	de	 Pessoas,	 da	 Secretaria	 de	 Tecnologia	 e	

Informação,	 para	 objetivação	 dos	 votantes	 com	 direito	 a	 voto,	 em	 conformidade	 com	 o	

Regulamento	aprovado.	Desta	maneira,	nova	lista	dos	votantes	foi	aferida	e	enviada	para	nova	

análise	dos	dados	pela	 equipe	 técnica	do	 Latitude,	 permitindo	 a	divulgação	da	 lista	 final	 dos	



	
	

	

	 	
	

	

20	

votantes	 habilitados	 para	 a	 votação,	 divulgada	 no	 sítio	 da	 Consulta	 no	 dia	 20	 de	 agosto	 de	

2020.	

Ressaltamos	que	a	UnB	desenvolveu	novos	arranjos	administrativos	no	início	deste	ano,	

desencadeando	processo	de	migração	dos	usuários	da	comunidade	universitária,	sistemas	SIG-

UnB	e	SIGAA,	e	o	módulo	SIGeleições	ainda	sem	previsão	da	sua	 implantação.	Desse	modo,	a	

COC	 intensificou	 o	 processo	 de	 comunicação	 junto	 à	 comunidade	 universitária	 acerca	 da	

necessidade	 de	 credenciamento	 dos	 votantes	 e,	 concomitantemente,	 prorrogou	 o	 prazo	 de	

ajuste	para	atualização	e	ativação	do	e-mail	institucional,	para	permitir	maior	adesão,	em	nova	

publicação	do	Regramento,	retificado	em	11	de	agosto	de	2020.	

		 A	 COC	 solicitou	 à	 GRE	 encaminhamento	 junto	 ao	 STI	 para	 liberação	 do	 firewall	

institucional	 para	 o	 domínio	 contratado	 pelo	 Latitude	 para	 o	 site	 da	 Consulta	

(www.consultaunb.org),	estratégia	necessária	para	estabelecer	a	comunicação	efetiva	com	os	

votantes,	com	envio	de	e-mail	contendo	as	informações	para	acesso	à	plataforma	e	com	login	e	

senha	para	participar	da	votação,	entre	outros	e-mails	para	alertar	os	votantes	acerca	das	datas	

para	votação.		

Outro	momento	desafiador	foi	no	dia	22	de	agosto	de	2020,	com	uma	lentidão	no	envio	

do	 e-mail	 aos	 votantes	 para	 acesso	 à	 plataforma,	 o	 que	 exigiria	 um	maior	 número	 de	 horas	

previstas	e	traria	prejuízo	ao	cronograma	da	votação.	Foi	necessária	uma	articulação	com	o	GRE	

e	STI	para	apoio	e	adoção	de	medidas	técnicas	 frente	ao	sistema	de	segurança	 informacional	

usado	pela	UnB,	problema	esse	regularizado	à	noite	do	dia	23	de	agosto.	

Outra	 situação	 crítica	 presente	 no	 decurso	 da	 votação	 foi	 um	 alerta	 feito	 por	 uma	

coordenação	de	campanha	de	chapa	de	desconfiguração	de	palavras	na	cabine	de	votação,	com	

a	apresentação	do	print	da	tela,	argumentando	que	traria	um	prejuízo	para	a	chapa.	Isso	levou	

a	uma	reunião	emergencial	e	análise	técnica,	pelo	Latitude,	para	diagnóstico	do	problema	no	

desenvolvimento	do	sistema,	com	a	conclusão	de	que	o	funcionamento	e	desenvolvimento	do	



	
	

	

	 	
	

	

21	

sistema	 estavam	 adequados,	 sem	 falhas	 técnicas,	 verificando	 que	 a	 desconfiguração	 de	

palavras	 ocorria	 no	 processo	 de	 recebimento	 e	 tradução	 dos	 códigos	 no	 navegador,	 que	 se	

encontrava	desatualizado	no	computador	do	votante.	

De	modo	 geral,	 o	 processo	de	 votação,	 nos	 dia	 25	 e	 26	de	 agosto,	 ocorreu	de	 forma	

tranquila	 e	 segura,	 com	 o	 seguinte	 resultado	 da	 apuração:	 de	 um	 total	 de	 52.077	 votantes	

habilitados,	 tivemos	a	participação	de	2.119	docentes,	1989	técnicos	administrativos	e	11279	

estudantes,	totalizando	15.387	votantes	para	aplicação	do	peso	ponderado	dos	segmento	por	

chapa.	 Tivemos	 ainda	 a	 participação	 de	 279	 votantes,	 sem	 finalidade	 estatística,	 que	

escolheram	votos	nulos	ou	brancos.	 	Um	 resultado	da	votação	bem	positivo,	 considerando	o	

contexto	pandêmico	e	institucional	de	retomada	do	semestre	01/2020,	de	ensino	remoto,	com	

uma	participação	importante	e	democrática	da	comunidade	universitária.	

	

	

	

5.3	JURÍDICO	E	FINANCEIRO	

 

O	Comitê	Jurídico	–	composto	pelos	integrantes	da	COC,	Manoel,	Paulo,	Katty	e	Maria	
Antônia	–	foi	criado	com	o	objetivo	de	dar	apoio	às	demandas	advindas	à	COC	que	envolvessem	
assuntos	 que	 necessitassem	 de	 avaliações	 ou	 mesmo	 pareceres	 jurídicos	 com	 apoio	 dos	
advogados	Rodrigo	da	Silva	Castro,	representando	a	Associação	dos	Docentes	da	Universidade	
de	 Brasília	 –	 ADUnB,	 e	 Valmir	 Floriano	 Vieira	 de	 Andrade,	 OAB/DF	 26.778,	 representando	 o	
Sindicato	 das	 Trabalhadoras	 e	 dos	 Trabalhadores	 Técnico-Administrativos	 em	 Educação	 das	
Universidades	Federais	do	Distrito	Federal	(SINTFUB).	
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Histórico	Resumido	

	

Após	o	Comitê	Jurídico	instaurado,	tivemos	nossa	primeira	demanda	em	03	de	julho	de	
2020,	para	a	qual	solicitamos	aos	advogados	uma	revisão	jurídica	do	Regulamento	da	Consulta	
à	Comunidade	Universitária.	Tarefa	essa	que	foi	prontamente	executada	e	respondida	em	06	de	
julho	de	2020.	

Ainda	 em	 06	 de	 julho	 de	 2020,	 o	 Comitê	 Jurídico	 solicitou	 nova	 consulta	 aos	
advogados,	pois	surgiram	dúvidas	quanto	ao	inicio	da	campanha	por	parte	dos	candidatos	após	
a	homologação	das	chapas.	Questionamento	esse	que	foi	respondido	prontamente,	na	mesma	
data.	

Dia	16	de	julho	de	2020,	foi	solicitada	uma	nova	consulta	ao	jurídico,	dessa	vez	quanto	
ao	regramento	da	comunicação	da	COC,	solicitação	essa	que	nos	foi	respondida	em	19	de	julho	
de	2020.	

Dia	20	de	julho,	a	COC	recebeu	um	questionamento	quanto	ao	art.	6º,	“c”,	que	tratava	
do	exercício	de	atividades	administrativas	durante	a	campanha,	e,	mais	uma	vez,	foi	solicitado	
apoio	jurídico,	atendido	em	21	de	julho	de	2020.	

Dia	 28	 de	 julho	 de	 2020,	 ocorreu	 novo	 questionamento	 ao	 jurídico,	 derivado	 de	
demanda	 ao	 Comitê	 de	 Tecnologia	 da	 Informação	 quanto	 à	 necessidade	 e	 viabilidade	 de	 se	
gerar	um	termo	de	confidencialidade,	tendo	em	vista	uso	de	dados	com	o	fornecimento	de	lista	
contendo	 dados	 pessoais	 dos	 servidores	 e	 discentes	 da	 Universidade	 de	 Brasília.	
Questionamento	esse	respondido	prontamente	em	29	de	julho	de	2020.	

Em	30	 de	 julho	 de	 2020,	 novamente	 a	 COC	 acionou	 o	 jurídico	 para	 esclarecimentos	
quanto	ao	entendimento	de	eleitores	poderem	votar	em	segundo	turno	não	tendo	votado	em	
primeiro	turno	e,	em	31	de	julho	de	2020,	a	COC	obteve	uma	resposta	da	questão	citada.		

Em	 07	 de	 agosto	 de	 2020,	 o	 jurídico	 foi	 acionado	 para	 se	 pronunciar	 quanto	 à	
possibilidade	da	COC	se	utilizar	do	INFOUnB	para	disparo	de	informes	via	e-mail	aos	eleitores.	

Em	11	de	agosto	de	2020,	o	 jurídico	 foi	 acionado	quanto	ao	 recurso	 interposto	pela	
chapa	89	–	A	UnB	Pode	Muito	Mais	contra	a	chapa	86	–	Somar.	Com	alegação	de	envio	de	e-
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mail	 irregular,	por	 se	 tratar	de	apoiadores	 com	cargo	de	chefia.	Em	12	de	agosto	de	2020,	o	
jurídico	respondeu	ao	questionamento,	o	que	auxiliou	a	COC	pelo	indeferimento	do	recurso.	

Em	13	de	agosto	de	2020,	o	 jurídico	 foi	 acionado	quanto	ao	 recurso	 interposto	pela	
Chapa	81	-	Unifica	UnB	–	Seja	Plural	contra	a	chapa	86	–	Somar,	envolvendo	duas	situações,	a	
saber:	frase	constante	no	guia	do	calouro	contendo	o	termo	“Somar”,	alegando	ser	referência	à	
chapa	 86,	 e	 print	 de	 uma	 tela	 onde	 se	 alega	 que	 uma	 mestre	 de	 cerimonial	 se	 dirigiu	 a	
candidata	 a	 reitora	 pela	 chapa	 86	 como	 “magnífica	 reitora”.	 Em	 17	 de	 agosto	 de	 2020,	 o	
jurídico	 nos	 respondeu	 prontamente,	 e	mais	 uma	 vez	 serviu	 de	 auxílio	 ao	 indeferimento	 do	
recurso.	

Em	20	de	agosto	de	2020,	a	chapa	86	interpôs	recurso	contra	a	chapa	83	alegando	uso	
indevido	 de	 envio	 extra	 de	 mensagens,	 pago	 a	 uma	 empresa,	 para	 uma	 lista	 de	 correios	
eletrônicos	 da	 comunidade	 acadêmica	 da	 UnB.	 Com	 auxilio	 do	 jurídico	 e	 considerações	 à	
resposta	de	defesa	da	chapa	83,	a	COC	decidiu	pelo	indeferimento	do	recurso.	

Em	 21	 de	 agosto	 de	 2020,	 a	 chapa	 81	 entrou	 com	 solicitação	 junto	 a	 COC	 para	
tratamento	diferenciado	junto	aos	eleitores	com	lotação	no	Hospital	Universitário	(HuB).	Com	
auxílio	 do	 jurídico,	 que	 respondeu	 ao	 questionamento	 em	 21	 de	 agosto	 de	 2020,	 os	
representantes	da	COC	decidiram	por	negar	a	solicitação.	Na	mesma	data,	a	chapa	89	entrou	
com	solicitação	de	igual	teor	ao	da	chapa	81,	que	foi	igualmente	negada.	

Em	 20	 de	 agosto	 de	 2020,	 a	 chapa	 81	 –	 “Unifica	 UnB	 -	 Seja	 Plural”	 questionou	 o	
assunto	“Sobre	aposentados	constarem	na	lista	final	de	aptos	a	votar”.	O	questionamento	foi	
enviado	e	analisado	pelo	jurídico,	ao	qual	respondeu	em	22	de	agosto	de	2020.	Com	o	auxílio	
do	 jurídico,	e	por	decisão	dos	membros	da	COC,	optou-se	pelo	deferimento	da	solicitação	de	
retirada	 de	 aposentados	 na	 lista	 de	 votantes.	 Na	 mesma	 data,	 a	 chapa	 89	 entrou	 com	
solicitação	de	igual	teor	ao	da	chapa	81	ao	qual	foi	igualmente	deferida.	

Em	25	de	agosto	de	2020,	a	Chapa	81	–	Unifica	UnB	–	Seja	Plural	 interpôs	recurso	e	
solicitou	 providências	 imediatas	 sobre	 o	 nome	 da	 chapa	 81	 constar	 errado	 nas	 cédulas	 de	
votação,	nas	urnas	eletrônicas.	Com	auxílio	do	 jurídico	e	apoio	da	equipe	de	TI,	 constatou-se	
não	se	tratar	de	falha	humana,	ou	mesmo	do	sistema,	mas	sim	de	um	navegador	especifico	que	
se	 encontrasse	 desatualizado.	 Diante	 dos	 fatos,	 a	 COC	 se	 comprometeu	 em	 divulgar	
amplamente	o	problema	e	possíveis	soluções,	tais	como	utilizar	outro	navegador	ou	atualização	
do	mesmo.	
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Em	25	de	agosto	de	2020,	a	chapa	86	interpôs	pedido	de	impugnação	de	votantes	em	
licença	 sem	 vencimentos	 que	 constam	 da	 lista	 de	 aptos	 a	 votar.	 Com	 auxílio	 do	 jurídico	 e	
equipe	técnica	do	Decanato	de	Gestão	de	Pessoas	–	DGP,	os	membros	da	COC	decidiram	pelo	
indeferimento	do	pedido.	

Em	25	de	agosto	de	2020,	a	Chapa	89	–	A	UnB	Pode	Muito	Mais	solicitou	providências	
à	COC	para	 impugnação	da	Chapa	86	–	Somar,	alegando	graves	 infrações	ao	 regulamento	da		
Consulta,	 tendo	 em	 vista	 que,	 em	 um	 grupo	 de	 Whattsapp	 administrado	 por	 membros	 da	
administração	superior,	estes	tenham	se	utilizado	dos	cargos	para	adquirir	senha	e	login	de	um	
grupo	especifico	de	discentes.	Após	 auxílio	do	 jurídico	e	 apoio	do	 grupo	de	 comunicação,	 os	
membros	da	COC	decidiram	pelo	indeferimento	da	solicitação.	

	

Considerações	Finais	

	

Findada	 a	 Consulta	 com	 o	 término	 do	 período	 de	 votação	 e	 apuração	 imediata	 dos	
votos,	 o	 Comitê	 Jurídico,	 em	 reunião	 com	 os	 demais	 membros	 da	 COC,	 decidiu	 por	 sua	
dissolução,	haja	vista	o	término	de	seu	objetivo:	“[...]	de	dar	apoio	às	demandas	advindas	à	COC	
que	 envolvessem	 assuntos	 que	 necessitassem	 de	 avaliações	 ou	 mesmo	 pareceres	 jurídicos	
[...]”,	ficando	acertada	sua	dissolução	após	entrega	deste	relatório.	Sendo	assim,	nós,	membros	
da	 COC,	 e	 em	 especial	 nós,	 componentes	 do	 Comitê	 Jurídico,	 gostaríamos	 de	 agradecer	 aos	
membros	do	corpo	jurídico,	Sr.	Valmir	Floriano	Vieira	de	Andrade,	advogado	representante	da	
entidade	 SINTFUB,	 e	 ao	 Sr.	 Rodrigo	 da	 Silva	 Castro,	 advogado	 representante	 da	 entidade	
ADUnB,	 por	 suas	 valorosas	 contribuições,	 disponibilidade	 e	 celeridade	 em	 nos	 apoiar	 nesse	
certame	repleto	de	novidades	e	desafios,	por	se	tratar	de	um	formato	essencialmente	novo,	em	
uma	 eleição	 100%	 online.	 Assim	 como	 agradecemos	 à	 equipe	 de	 Tecnologia	 da	 Informação	
(Laboratório	 Latitude)	 e	 à	 equipe	 de	 Comunicação	 (Empresa	 CobraCriada)	 e	 à	 equipe	 do	
Decanato	de	Gestão	de	Pessoas	–	DGP,	por	nos	auxiliarem	com	subsídios	e	 respaldo	quando	
necessário.		

Sendo	 assim,	 nós,	 do	 Comitê	 Jurídico,	 com	 certeza	 de	 dever	 cumprido,	 damos	 por	
concluído	nosso	trabalho.		
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Apresentação	dos	gastos	da	Consulta	para	Reitor(a)	e	Vice-Reitor(a):	

 

GASTOS NA CONSULTA - COC 2020 Valor (R$) 

Contratação da ODF – Organização do Futuro LTDA - Plataforma - 
Hélios Voting - Sistema de Votação On-Line, permite a realização 
de eleições através da Internet e com auditoria aberta ao público. 

(2 X 22.500,00) 

45.000,00 

Contratação da empresa Cobra Criada - Site da COC2020 – 
Desenvolvimento de HotSite e Comunicação em Redes - no período da 
Consulta, nos meses de agosto e setembro. Sendo R$12.000,00 mensais. 

(2 x 12.000,00) 

24.000,00 

Contratação de serviços de tradução e interpretação em línguas de 
sinais, brasileiras em LIBRAS, para os 3 debates realizados nos dias 12, 
18 e 24 de agosto, no valor de R$ 375,00 por cada apresentação. 

  

 

1.125,00 

Contratação da TV Comunitária - para cobertura de três debates entre 
as  Chapas concorrentes – no valor de R$ 500,00 por apresentação 

 

1.500,00 

Contratação da Jacqueline - Secretária Executiva – para Auxiliar nas 
organizações das demandas, durante o período da Consulta. (período 
de 26 dias) 

 

1.800,00 

Outras despesas com alimentação, máscaras e lanches, nos eventos 
realizados nos dias 27/07, 20 e 26/08.  

500,00 

 

Contratação da empresa Locaweb Serviços de Internet – S.A – 
Para disparo de e-mails para Comunidade Acadêmica sobre a 
consulta para Reitoria – COC2020 

 

1.600,00 

Total das despesas: 75.325.00 
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ANEXOS	 –	 NOTAS	 PÚBLICAS,	 REGULAMENTO	 E	
REGRAMENTOS	

	

 

Nota	pública	no		01/2020	

	 	

Brasília,	16	de	junho	de	2020.	

	

	

Prezados(as)	integrantes	da	comunidade	acadêmica	da	Universidade	de	Brasília,	

	

	

	 Informamos	que	a	Comissão	Organizadora	da	Consulta	(COC)	para	escolha	de	Reitor(a)	e	Vice-
Reitor(a)	da	Universidade	de	Brasília	(UnB)	foi	constituída	por	meio	de	indicação	de	três	representantes	
de	 cada	 segmento	 da	 comunidade	 acadêmica,	 indicados	 pelas	 entidades	 representativas:	 o	 Diretório	
Central	 dos	 Estudantes	 Honestino	 Guimarães,	 o	 Sindicato	 das	 Trabalhadoras	 e	 dos	 Trabalhadores	
Técnico-Administrativos	em	Educação	das	Universidades	Federais	do	Distrito	Federal	e	a	Associação	de	
Docentes	da	Universidade	de	Brasília.	A	primeira	reunião	ocorreu	no	dia	29	de	maio	de	2020.	

	 Diante	 de	 contexto	 de	 exceção	marcado	 pela	 pandemia	 da	 Covid-19,	 que	 exige	 a	 adoção	 do	
protocolo	de	afastamento	social,	sem	previsão,	a	curto	prazo,	de	revogação	da	medida,	a	COC	avalia	que	
o	melhor	cenário	para	a	realização	da	consulta	à	comunidade	acadêmica	é	o	modelo	de	eleição	virtual.	

Universidade de Brasília – UnB 
	

Comissão Organizadora da Consulta 2020	
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Para	 a	 tomada	 da	 decisão,	 consideramos	 os	 seguintes	 fatores:	 a	 lisura	 do	 processo,	 a	 segurança	 de	
nossa	comunidade	e	a	ampla	participação	da	comunidade	acadêmica.	

	 Estamos	em	fase	de	estudo	dos	modelos	de	sistema	operacional	disponíveis,	para	decidir	o	que	
mais	se	adequa	à	nossa	demanda.	Informamos	que	outras	universidades	públicas	e	institutos	federais	já	
adotaram,	com	eficácia,	o	modelo	virtual.		

	 Após	 definirmos	 o	 sistema	 operacional,	 divulgaremos,	 em	 breve,	 o	 regimento	 eleitoral.	
Esperamos,	 com	 a	 consulta,	 reiterar	 a	 vigorosa	 tradição	 democrática	 da	 Universidade	 de	 Brasília,	
respaldada	pela	autonomia	universitária,	direito	garantido	pelo	artigo	207	da	Constituição	Federal1.	

 

Atenciosamente,	

	

Comissão	Organizadora	da	Consulta	–	COC 

 

Representantes	discentes:	Artur	Nogueira	Fellows	(DCE),	Bruno	Zaidan	de	Oliveira	Freitas	(DCE)	
e	Katty	Hellen	da	Costa	de	Deus	(DCE).	

Representantes	 servidores	 técnico-administrativos:	Antônio	 José	dos	Santos	 (FE),	 José	Almiran	
Rodrigues	(SINTFUB)	e	Paulo	Roberto	da	Silva	Nascimento	(SINTFUB).	

Representantes	docentes:	Manoel	Pereira	de	Andrade	(ADUnB/FAV),	Maria	da	Glória	Lima	(FS)	e	
Rafael	Litvin	Villas	Bôas	(FUP).	

	

	

	

	
																																																													

1	Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão.	
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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA  

COMISSÃO ORGANIZADORA DA CONSULTA – COC  

 

REGULAMENTO DA CONSULTA À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA PARA 

ESCOLHA DE REITOR(A) E VICE-REITOR(A) DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

(UnB) 

 

A Comissão Organizadora da Consulta (COC) para escolha de Reitor(a) e Vice-Reitor(a) da 

Universidade de Brasília (UnB) foi constituída por meio de indicação de três representantes de 

cada segmento da comunidade acadêmica, indicados pelas entidades representativas: o Diretório 

Central dos Estudantes Honestino Guimarães (DCE), o Sindicato das Trabalhadoras e dos 

Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Universidades Federais do Distrito 

Federal (SINTFUB) e a Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB). 

A fim de regulamentar a Consulta à Comunidade Universitária para escolha do Reitor (a) e Vice-

Reitor(a) da Universidade de Brasília (UnB) para o período de 2020 a 2024, a Comissão 

Organizadora da Consulta (COC), 

R E S O L V E: 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º – A Consulta à comunidade acadêmica para escolha de Reitor(a) e Vice-Reitor(a) para o 
período de 2020-2024 será realizada por meio de plataforma virtual, em razão das medidas de 
afastamento social impostas pelo combate à pandemia da Covid-19. 

§1º – A consulta visando à escolha do Reitor(a) e Vice-Reitor(a) da Universidade de Brasília será 

realizada nos dias 25 e 26 de agosto de 2020.  
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§ 2º – Haverá um segundo turno da consulta, nos dias 08 e 09 de setembro de 2020, caso haja 

três ou mais chapas inscritas, e se nenhuma delas obtiver maioria absoluta na votação corrigida 

da chapa no primeiro turno junto aos três segmentos, conforme fórmula matemática expressa no 

Artigo 23º deste Regulamento. 

§ 3º – As inscrições das chapas serão realizadas no dia 27 de julho de 2020. 

Art. 2º – É condição para a realização da consulta o registro regular de pelo menos 1 (uma) 

chapa. 

Art. 3º – Fica assegurado no processo eleitoral o direito ao voto com peso paritário para 

docentes, estudantes e técnicos-administrativos da UnB, conforme Artigo 15º e explicitado na 

fórmula matemática do Artigo 23º deste Regulamento. 

 

CAPÍTULO II – DA COMISSÃO ORGANIZADORA DA CONSULTA 

Art. 4º – A Comissão Organizadora da Consulta (COC) deverá supervisionar e viabilizar todos 
os aspectos e atividades da consulta, conforme atribuições constantes neste Regulamento. 

Art. 5º – São atribuições da COC: 

a) elaborar as normas, disciplinar, coordenar e fiscalizar a consulta, e definir o cronograma para a 

realização do processo de consulta; 

b) efetuar e divulgar as inscrições das chapas; 

c) estabelecer e dar ampla divulgação às regras de comunicação e propaganda das chapas durante 

o período da campanha – documento a ser divulgado posteriormente à divulgação do 

Regulamento geral da consulta; 

d) organizar e coordenar debates virtuais predeterminados pela COC entre as chapas inscritas e a 

comunidade universitária (datas e regras dos debates serão divulgados posteriormente); 
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e) organizar e divulgar a relação dos votantes dos três segmentos aptos a votar até 10 (dez) dias 

antes da consulta; 

f) designar urnas on-line de votações, quantas forem julgadas necessárias, para atender toda 

comunidade acadêmica da Universidade, divulgando o formato até 2 (dois) dias antes da 

consulta; 

g) atuar como junta apuradora dos votos, auxiliada por quantos fiscais forem necessários, sendo 

esses indicados pelos três segmentos e por fiscais das chapas concorrentes; 

h) analisar e deliberar sobre os recursos interpostos, no prazo máximo de 48 horas; 

i) credenciar fiscais indicados pelas chapas junto ao recinto da apuração, mediante documento 

emitido pelo titular de cada chapa, bem como revogar as credenciais emitidas caso julgue 

necessário; 

j) dar ampla divulgação aos resultados da consulta. 

 

CAPÍTULO III – DA INSCRIÇÃO E REGISTRO DE CHAPAS 

Art. 6º – A inscrição das chapas será feita por meio de requerimento subscrito por todos os seus 
participantes ou representantes legais. O registro somente será concedido mediante a 
comprovação dos seguintes requisitos: 

a) denominação e composição da chapa, com a indicação dos candidatos a Reitor(a) e Vice-

Reitor(a); 

b) os candidatos a Reitor(a) e a Vice-Reitor(a) devem ser docentes que integrem a Carreira do 

Magistério Superior e ocupem as Classes E, com a denominação de Professor Titular, ou D, com 

a denominação de Professor Associado nível 04, ou que sejam portadores do título de doutor, 

neste caso independentemente do nível ou da classe do cargo ocupado; 

c) apresentação, pelos integrantes das chapas, de declaração de que não exercerão atividades 

administrativas desde o período de homologação do registro da chapa até o resultado final; os 
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candidatos, inclusive os detentores de cargo de Reitor (a), Vice-Reitor (a), Diretores e Diretoras, 

deverão abster-se de representar a Universidade ou as Unidades Acadêmicas em quaisquer 

atividades públicas ou em redes sociais durante o período de campanha. 

§ 1º – O candidato poderá se inscrever apenas para uma única candidatura e chapa. 

Art. 7º – As inscrições de chapas serão efetuadas presencialmente – respeitando os protocolos de 

segurança sanitária – no dia 27 de julho de 2020, das 10h às 19h na sede da COC, instalada no 

prédio da ADUnB.  

Art. 8º – A homologação da inscrição das chapas ocorrerá no dia 28 de julho de 2020, às 12h, 

havendo a divulgação pública logo em seguida. 

Parágrafo único – Fica vedada a alteração da composição da chapa após a homologação da 

inscrição. 

 
Art. 9º – Os interessados terão o prazo do dia 28 de julho, das 14h às 18h, para apresentar 
recursos e comprovantes de suas alegações.	

Parágrafo único: O candidato ou chapa, cuja inscrição for recursada, poderá apresentar sua 
defesa em até 24 (vinte e quatro horas) a partir da notificação da COC.	

Art. 10º –  A homologação final da inscrição das chapas ocorrerá no dia 29 de julho de 2020, às 
19h, havendo a divulgação pública logo em seguida.	

 

 

CAPÍTULO IV – DA CAMPANHA 

Art. 11º – A campanha para consulta, incluindo os debates das chapas concorrentes com a 
comunidade universitária, dar-se-á no período definido pela COC. 

§ 1.º – A COC organizará debates virtuais com a garantia de transmissão on-line. Os debates 

ficarão armazenados no site da COC e disponíveis para acesso público. 
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§ 2.º – Após a homologação das chapas, será iniciado o processo de campanha e divulgação 

programática, por intermédio das candidaturas e de seus apoiadores, sendo lícita a solicitação de 

reuniões, debates, assim como a realização de campanha virtual nas redes sociais. 

§ 3.º – É passível de penalização a associação da campanha com informações falsas, calúnias, 

injúrias, difamações, ofensas e notícias falsas. 

§ 4.º – Não será permitida propaganda paga em mídias impressas (jornais, revistas), audiovisuais 

(TV e rádio) ou virtuais (impulsionamento em redes sociais). 

Art. 12º – A Comissão Organizadora da Consulta acompanhará o desenvolvimento da campanha 

e receberá recursos das chapas, visando conciliar os conflitos e inibir os abusos, nos termos e 

normas elaborados pela COC. 

Art. 13º – O exercício do direito de propaganda com pedido explícito de voto a candidaturas, em 

meios físicos ou digitais, somente será permitido após o ato de homologação das chapas.  

Art. 14º – Durante o período da consulta os docentes e técnicos administrativos, no exercício de 

Função Gratificada (FG) ou Cargo de Direção (CD), devem zelar pelo direito a liberdade de 

escolha e de voto dos seus subordinados. 

 

CAPÍTULO V – DA CONSULTA  

Art. 15º – Terão direito a voto: 

a) os docentes que pertencem ao quadro permanente e ativo da FUB; 

b) os estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação stricto 

sensu e estudantes dos programas de residência da UnB, excetuados os que tenham feito 

trancamento geral de matrícula no período da consulta; 

c) os servidores técnico-administrativos que pertencem ao quadro permanente e ativo da FUB; 
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§ 1.º – Entende-se por docente e técnico-administrativo em educação aqueles em pleno exercício 

de suas funções, ativos, e os que estejam em gozo de licenças com ônus ou ônus limitado pela 

universidade. 

§ 2.º – Os estudantes que integrem também o corpo docente votarão segundo esta última 

categoria. 

§ 3.º – Os estudantes que integrem o corpo técnico-administrativo votarão segundo esta última 

categoria. 

Art. 16º – A votação será feita por segmentos (docentes, estudantes e técnicos administrativos) 

em urna específica para cada segmento por Seção de Votação.  

Art. 17º – O voto é facultativo e o sufrágio, secreto e direto. 

Art. 18º – O voto deverá ser atribuído a apenas uma das chapas constantes na cédula eletrônica. 

Art. 19º – Fica assegurada a fiscalização do sistema de votação por um fiscal credenciado por 

cada chapa. 

Art. 20º – O período para a realização da Consulta deverá ser prorrogado por mais 01 (um) dia, 

caso ocorra falha no sistema operacional das urnas virtuais por um período superior a 04 (quatro) 

horas ininterruptas. 

 

CAPÍTULO VI – DA APURAÇÃO 

Art. 21º – A apuração da consulta será pública, coordenada pela COC e realizada imediatamente 

após o encerramento da votação, assegurada a fiscalização por parte de fiscais credenciados por 

cada chapa. 

Art. 22º – A apuração dos votos dar-se-á separadamente, por segmento e por seção eleitoral. 
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§ 1.º – Caso ocorra falha no sistema operacional de uma ou mais urnas virtuais, estas serão 

reprogramadas, e a eleição será estendida por 01 (um) dia para votação do(s) grupo(s) de 

votantes da(s) urna(s), mantendo suspensa a apuração das demais urnas durante esse período. 

Art. 23º – Aos votos de cada segmento serão atribuídos pesos que assegurem o previsto no 

Artigo 3º deste Regulamento, sendo que a totalização dos votos de cada chapa será calculada 

pela seguinte fórmula: 

VC = VD x PD + VE x PE + VT x PT 

Onde: 

VC = Votação ponderada da chapa junto aos três segmentos.  

VD = Votação da chapa junto ao segmento docente. 

VE = Votação da chapa junto ao segmento discente (estudantes). 

VT = Votação da chapa junto ao segmento técnico-administrativo.  

PD = Peso do segmento docente. 

PE = Peso do segmento discente. 

PT = Peso do segmento técnico-administrativo. 

Parágrafo único – O peso de cada segmento será calculado pela seguinte fórmula: 

Peso do segmento = 1/3  X total global de eleitores aptos a votar___  

total de eleitores do segmento aptos a votar 

 

Art. 24º – Concluída a apuração, a COC registrará em ata e divulgará o resultado da consulta, 

socializando com toda a comunidade da UnB. 

 

CAPÍTULO VII – DOS RECURSOS 

Art. 25º – Durante todo o período da consulta, os membros das chapas ou seus representantes 

poderão apresentar recursos, os quais devem ser específicos com aquele momento e fase da 
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consulta, que serão examinados pela COC e decididos pela maioria dos seus membros. Os 

recursos devem ser enviados por um documento em formato PDF ao e-mail da COC 

(cocunb2020@gmail.com). 

Parágrafo único – Se o recurso ou pedido de impugnação for dirigido a outra chapa concorrente, 

será concedida a esta o prazo de 24 horas para a defesa. 

 

CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 26º - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela COC. 

 

Brasília, 06/07/2020. 

Comissão Organizadora da Consulta – COC 

Representantes discentes indicados pelo DCE: Artur Nogueira Fellows, Bruno Zaidan de 

Oliveira Freitas e Katty Hellen da Costa de Deus.  

Representantes técnico-administrativos indicados pelo SINTFUB: Antônio José dos Santos, José 

Almiran Rodrigues e Paulo Roberto da Silva Nascimento.  

Representantes docentes indicados pela ADUnB: Manoel Pereira de Andrade, Maria da Glória 

Lima e Rafael Litvin Villas Bôas.  
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Brasília,	30	de	julho	de	2020.	

	

Após	 primeira	 reunião	 da	 Comissão	 Organizadora	 da	 Consulta	 com	 as	 coordenações	 de	
campanha	 das	 quatro	 candidaturas,	 ocorrida	 no	 dia	 28	 de	 julho	 de	 2020,	 consideramos	 relevante	
publicizar	os	critérios	pela	COC	estabelecidos	no	que	tange	à	solicitação	contida	no	artigo	6º,	alínea	‘c’	–	
capítulo	 III	 “Da	 inscrição	 e	 registro	 de	 chapas”	 –	do	 Regulamento	 da	 Consulta	 à	 Comunidade	
Universitária	para	escolha	de	Reitor(a)	e	Vice-reitor(a)	da	Universidade	de	Brasília	(UnB)	do	regulamento	
que	 determina	 o	 não	 exercício	 de	 atividades	 administrativas	 desde	 o	 período	 da	 homologação	 do	
registro	da	chapa	até	o	resultado	final	da	consulta.		

A	normativa	implica	na	recomendação	pela	recusa	à	participação	de	gestores	de	atividades	que	
agreguem	publicidade	no	exercício	do	cargo,	considerada	anti-ética	durante	o	período	estabelecido	pela	
campanha,	quais	sejam,	por	exemplo:		

–	 participação	 em	 eventos	 de	 inauguração	 de	 obras	 e	 reformas	 de	 espaços	 dos	 quatro	 campi	 da	
universidade;	

–	 não	 conceder	 entrevistas	 em	meios	 audiovisuais,	 radiofônicos	 ou	 escritos	 para	 orgãos	 de	 imprensa	
públicos	ou	privados	ou	aos	meios	de	comunicação	institucionais	da	UnB;	

–	não	exercer	a	coordenação	de	conselhos	superiores	e	demais	reuniões	que	tenham	cobertura	ao	vivo	
da	TV	UnB,	e	por	canais	de	redes	sociais	da	universidade,	como	tem	ocorrido,	no	contexto	de	pandemia,	
com	as	reuniões	do	Conselho	Universitário	e	do	Conselho	de	Ensino,	Pesquisa	e	Extensão.	

	

Portanto,	 para	 garantia	 da	 legitimidade	 da	 consulta	 a	 COC	 reafirma	 que	 os	 candidatos	 que	
exerçam	cargos	de	gestão	devem	se	comprometer	com	as	diretrizes	que	estabelecemos	para	garantir	a	
igualdade	de	competição.	

		

Comissão	Organizadora	da	Consulta.	
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REGRAMENTOS PARA CONDUÇÃO DE DEBATES ENTRE CANDIDATOS/AS A 

REITOR/A DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 2020-2024 

A Comissão Organizadora da Consulta (COC) estabelece os seguintes regramentos para a 

condução de debates entre candidatos(as) a Reitor(a) da Universidade de Brasília, em medida 

complementar ao artigo 11º do “Regulamento da Consulta à Comunidade Universitária para 

escolha de Reitor(a) e Vice-Reitor(a) da Universidade de Brasília (UnB)” para gestão 2020 – 

2024. 

 

I. DATAS E HORÁRIOS DOS DEBATES 

 

Conforme o §1º do artigo 11º do “Regulamento da Consulta à Comunidade Universitária para 

escolha de Reitor(a) e Vice-Reitor(a) da Universidade de Brasília (UnB)”, os debates serão 

realizados de forma virtual, com garantia de transmissão online por meio das redes oficiais da 

COC,	em razão das medidas de afastamento social impostas pelo combate à pandemia da Covid-

19. 

Serão realizados, no primeiro turno, 4 (quatro) debates entre os(as) candidatos(as) a Reitor(a) da 

Universidade de Brasília, nas seguintes datas e horários: 

1º debate: 06 de agosto de 2020, às 18 horas e 30 minutos; 

2º debate: 12 de agosto de 2020, às 10 horas e 30 minutos; 
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3º debate: 18 de agosto de 2020, às 18 horas e 30 minutos; 

4º debate: 24 de agosto de 2020, às 14 horas. 

Caso haja segundo turno, serão realizados dois debates entre os(as) candidatos(as) a Reitor(a) da 

Universidade de Brasília, nas seguintes datas e horários: 

1º debate: 01 de setembro de 2020, às 18 horas e 30 minutos; 

2º debate: 07 de setembro de 2020, às 15 horas. 

 

II. REGRAS PARA OS DEBATES 

 

1. O debate e sua mediação devem ter como diretrizes os princípios éticos estabelecidos entre a 

COC e os(as) candidatos(as), no sentido de fazer sobressair o confronto de ideias e de 

propostas, recomendando-se a civilidade das intervenções dos candidatos. 

2. Os(As) candidatos(as) a Vice-Reitor(a) terão assegurado o direito de participar da 

transmissão e poderão participar de todas as etapas do debate quando convocados pelo(a) 

candidato(a) a Reitor(a), dentro do tempo atribuído às candidaturas às quais se vinculam.  

3. Ocorrendo citação pejorativa ao entendimento do(a) mediador(a), haverá réplica. O citado 

terá 2 (dois) minutos para a réplica.  

4. O tempo deverá ser rigorosamente controlado. O(A) mediador(a) indicará ao candidato(a) 

que ele deve concluir, encerrando o tempo, e dará a palavra ao candidato(a) seguinte. 

5. Os(As) mediadores(as) serão definidos pela COC, podendo ser membros integrantes da 

Comissão Organizadora da Consulta, ou profissionais da área de comunicação e cultura 

externos à comunidade acadêmica da UnB.  

 

III. METODOLOGIA DOS DEBATES 
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1. Os debates dos dias 06 e 24 agosto, e, se houver segundo turno, do dia 7 de setembro seguirão 

a seguinte metodologia: 

Sorteios: Com quarenta minutos de antecedência ao horário de início dos debates serão 

realizados dois (2) sorteios, abaixo referidos como 1º sorteio e 2º sorteio, com a presença dos 

candidatos e/ou seus representantes das chapas, na plataforma em que será realizado o debate. 

1º Bloco: Cada candidato(a) terá 7 (sete) minutos para apresentação de suas propostas. A ordem 

de apresentação obedecerá ao 1º sorteio. (tempo estimado: 28 minutos). 

2º Bloco: Cada candidato/a fará 1 (uma) pergunta para o(a) candidato(a) definido pelo 2º 

sorteio. Tempo para a pergunta: 1min e 30seg. Tempo para resposta: 3min. Tempo para a réplica: 

1min e 30seg. Tempo para tréplica: 1 min. (tempo estimado: 32 min). 

3º Bloco: Será disponibilizado um link no início do debate por meio do Formulário Google, com 

garantia de sigilo para realização de perguntas aos candidatos(as). Das perguntas enviadas serão 

sorteadas 2 (duas) perguntas para cada candidato(a). As perguntas serão lidas pelo(a) 

mediador(a) do debate. Tempo p/ resposta: 3min. A ordem de perguntas seguirá a ordem inversa 

do 1º sorteio. O mediador sorteará outra pergunta se, a seu juízo, ela for ofensiva à moral de 

candidatos ou à dignidade do debate. (tempo estimado: 36 min)  

4º Bloco: Cada candidato/a terá 5 minutos para finalizar a sua participação no debate. A ordem 

de apresentação será inversa àquela obtida pelo 1º sorteio. (tempo estimado: 20 min)  

1. Os debates do dia 12 de agosto e, se houver segundo turno, do dia 1º de setembro 

seguirão a seguinte metodologia: 

Sorteios: Com quarenta minutos de antecedência ao horário de início dos debates serão 

realizados dois (2) sorteios abaixo referidos como 1º sorteio e 2º sorteio, com a presença dos 

candidatos e/ou seus representantes das chapas, na plataforma em que será realizado o debate. 

1º Bloco: Cada candidato(a) terá 7 (sete) minutos para apresentação de suas propostas. A ordem 

de apresentação obedecerá ao 1º sorteio. (tempo estimado: 28 minutos). 
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2º Bloco: Cada candidato/a fará 1 (uma) pergunta para o(a) candidato(a) definido(a) pelo 2º 

sorteio. Tempo para a pergunta: 1min e 30seg. Tempo para resposta: 3min. Tempo para a réplica: 

1min e 30seg. Tempo para tréplica: 1 min. (tempo estimado: 32 min). 

3º Bloco: Uma pergunta feita por escrito, e comum a todos os/as candidatos/as, será previamente 

elaborada por cada uma das entidades representativas da comunidade universitária (ADUnB, 

DCE e SINTFUB). Tempo: 3min. As perguntas serão lidas pelo mediador do debate. A ordem de 

respostas às perguntas obedecerá ao 1º sorteio. Neste bloco, haverá rodizio na ordem das 

respostas, onde o primeiro candidato que responder será o último a responder a última pergunta e 

a primeira rodada seguirá a ordem inversa do 2º sorteio. (tempo estimado: 42 min) 

4º Bloco: Cada candidato/a terá 5 minutos para finalizar a sua participação no debate. A ordem 

de apresentação será inversa àquela obtida pelo 1º sorteio. (tempo estimado: 20 min). 

2. O debate do dia 18 de agosto seguirá a seguinte metodologia: 

Sorteios: Com quarenta minutos de antecedência ao horário de início dos debates serão 

realizados dois (2) sorteios abaixo referidos como 1º sorteio e 2º sorteio, com a presença dos 

candidatos e/ou seus representantes das chapas, na plataforma em que será realizado o debate. 

1º Bloco: Cada candidato(a) terá 3 (três) minutos para apresentação de suas propostas. A ordem 

de apresentação obedecerá ao 1º sorteio. (tempo estimado: 12 minutos). 

2º Bloco: Cada candidato/a fará 3 (três) perguntas, uma para cada candidato/a, na sequência 

obtida no 2º sorteio. Tempo para a pergunta: 1min e 30seg. Tempo para resposta: 3min. Tempo 

para a réplica: 1min e 30seg. Tempo para tréplica: 1 min. (tempo estimado: 84 min). 

3º Bloco: Será disponibilizado um link no início do debate por meio do Formulário Google, com 

garantia de sigilo para realização de perguntas aos candidatos(as). Das perguntas enviadas serão 

sorteadas 1 (uma) pergunta para cada candidato(a). As perguntas serão lidas pelo(a) mediador(a) 

do debate. Tempo p/ resposta: 3min. A ordem de perguntas seguirá a ordem inversa do 1º sorteio. 
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O mediador sorteará outra pergunta se, a seu juízo, ela for ofensiva à moral de candidatos ou à 

dignidade do debate. (tempo estimado – 20 min)  

4º Bloco: Cada candidato/a terá 3 minutos para finalizar a sua participação no debate. A ordem 

de apresentação será inversa àquela obtida pelo 1º sorteio. (tempo estimado: 12 min)  

 

IV. A COC terá a possibilidade de fazer alteração nas regras dos debates caso considere 

necessário, considerando fatores como acessibilidade à plataforma, horários e dias, e dinâmica da 

metodologia dos debates, visando proporcionar à comunidade acadêmica da UnB maior 

conhecimento das propostas das candidaturas e ampla participação aos debates. 

 

Brasília, 03 de agosto de 2020 

Comissão Organizadora da Consulta – COC 

Representantes discentes indicados pelo DCE: Artur Nogueira Fellows e Katty Hellen da Costa 

de Deus.  

Representantes técnico-administrativos indicados pelo SINTFUB: Antônio José dos Santos, José 

Almiran Rodrigues e Paulo Roberto da Silva Nascimento.  

Representantes docentes indicados pela ADUnB: Manoel Pereira de Andrade, Maria da Glória 

Lima e Rafael Litvin Villas Bôas.  

 

 

 

 

Universidade de Brasília - UnB 

Comissão Organizadora da Consulta (COC) 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAMPANHA  

 

A Comissão Organizadora da Consulta (COC) para escolha de Reitor(a) e Vice-Reitor(a) da 

Universidade de Brasília (UnB), constituída por meio de indicação de três representantes de cada 

segmento da comunidade acadêmica, indicados pelo Diretório Central dos Estudantes Honestino 

Guimarães (DCE), Sindicato das Trabalhadoras e dos Trabalhadores Técnico-Administrativos 

em Educação das Universidades Federais do Distrito Federal (SINTFUB) e Associação de 

Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB), 

R E S O L V E: 

Art. 1º - A arrecadação de recursos e realização de gastos pelos(as) candidatos(as) aos cargos de 

Reitor(a) e Vice-Reitor(a) da Universidade de Brasília para o período 2020-2024 obedecerá aos 

procedimentos estabelecidos na presente Instrução Normativa, sob pena de rejeição das contas. 

Art. 2º - O limite de gastos e receita (contribuições) por chapa está fixado em R$30.000,00 (trinta 

mil reais) para o primeiro turno e R$10.000,00 (dez mil reais) para o segundo turno, se houver. 

§1º Independentemente da forma de arrecadação de recursos na campanha, por meio de 

contribuições dos próprios candidatos(as) ou de terceiros, deverão ser emitidos recibos eleitorais 

como documento comprobatório do ingresso de recursos para financiamento da campanha. 

§2º Cada chapa ficará responsável pela confecção e impressão dos recibos eleitorais, conforme 

modelo constante do ANEXO 1 desta Instrução Normativa. 

§3º A arrecadação de recursos e a realização de despesas de campanha poderão ser feitas até o 

dia da consulta, em primeiro e em segundo turnos. 

§4º Em caráter excepcional, será permitida a arrecadação de recursos após os prazos fixados no 

§3º deste artigo, exclusivamente para quitação de despesas já contraídas e não pagas até a data da 
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consulta, as quais deverão estar integralmente quitadas até a data da prestação final de contas à 

COC, vedada a assunção de dívidas por terceiros.  

§5º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o §3º deste artigo deverão ser 

comprovadas por documento fiscal emitido na data de realização. 

§6º Cada chapa deverá ter uma conta bancária aberta em nome do(a) responsável pela parte 

contábil da campanha 

Art. 3º - O gasto de recursos além dos valores fixados nos termos desta Instrução Normativa 

sujeitará o(a) responsável ao pagamento de multa no valor de 5 (cinco) a 10 (dez) vezes a quantia 

excedida, a qual deverá ser recolhida no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da data da 

apuração do excesso, com destinação ao abatimento de gastos realizados para a realização da 

Consulta à comunidade universitária. 

Art. 4º - É vedado o recebimento de contribuição financeira e material, para fins de campanha, de 

quaisquer partidos políticos e ou outras pessoas físicas e entidades externas à UnB-FUB, bem 

como de órgãos internos da UnB-FUB. 

Art. 5º - É proibido o apoio financeiro formal de quaisquer órgãos acadêmicos ou administrativos 

da UnB-FUB a candidatos(as).  

Art. 6º - Os (As) candidatos(as) deverão apresentar à COC até 03 de agosto de 2020 o 

planejamento referente à origem e destinação dos recursos que serão utilizados na campanha, 

conforme formatos definidos pela COC. 

§1º As prestações de contas parciais semanais (receitas e despesas) deverão ser entregues à COC 

até as 18h do dia 14 de agosto de 2020, referentes ao primeiro turno, e havendo segundo turno, 

até as 18h do dia 04 de setembro de 2020. 

§2º A prestação final de contas dos candidatos do primeiro turno será entregue à COC até às 18h 

do dia 27 de agosto de 2020 
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§3º A prestação final de contas dos candidatos do segundo turno, se houver, será entregue à COC 

até às 18h do dia 10 de setembro de 2020.  

Art. 7º - Durante a campanha, a qualquer momento, a COC poderá ter acesso à contabilidade dos 

candidatos. 

Art. 8º - Até o dia 31 de julho de 2020, cada chapa deverá indicar à COC um(a) Coordenador(a) 

Financeiro e seu substituto(a), ambos da comunidade universitária da UnB, com a 

responsabilidade de arrecadar recursos e aplicá-los na campanha eleitoral. 

Parágrafo único. A indicação do(a) Coordenador(a) Financeiro deverá ser feita mediante 

preenchimento de formulário específico, segundo ANEXO 2, contendo as informações 

necessárias à sua identificação, tais como nome, qualificação, unidade a que se vincula na UnB, 

matrícula UnB/FUB, CPF, endereço eletrônico e telefone. 

Art. 9º - O(A) Coordenador(a) Financeiro será responsável por: 

a. Arrecadar e aplicar os recursos de campanha; 

b. Emitir os recibos eleitorais; 

c. Encaminhar à COC a prestação de contas dos candidatos da chapa. 

§1º O(A) candidato(a) a Reitor(a) é solidariamente responsável com o(a) Coordenador(a) 

Financeiro pela veracidade das informações financeiras e contábeis de sua campanha, devendo 

ambos assinar a respectiva prestação de contas. 

§2º O candidato não se exime da responsabilidade prevista no §1º deste artigo, alegando 

ignorância sobre a origem e a destinação dos recursos recebidos em campanha, a inexistência de 

movimentação financeira, ou, ainda, deixando de assinar as peças integrantes da prestação de 

contas. 

§3º A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou não, não isenta o(a) 

candidato(a) ou o(a) Coordenador(a) Financeiro do dever de prestar contas na forma estabelecida 
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nesta Instrução Normativa, com a prova dessa ausência por documento idôneo, sem prejuízo de 

outras provas que a COC entenda necessárias. 

Art. 10º - São considerados despesas ou gastos eleitorais, sujeitos a registro, contabilização e aos 

limites fixados nesta Instrução Normativa: 

a. Elaboração e confecção de impressos gráficos em material orgânico, como papel ou 

tecido, de qualquer natureza e tamanho;  

b. Elaboração e confecção de impressos em material sintético, plástico ou adesivos, de 

qualquer natureza ou tamanho, inclusive banners, faixas e galhardetes;  

c. Serviços de terceiros ou criação de material de propaganda e publicidade, direta ou 

indireta, por qualquer meio de divulgação, destinada a angariar votos;  

d. Aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral, de máquinas, 

equipamentos, bens móveis e veículos;  

e. Despesas com transporte ou deslocamento de candidato(a) e de pessoal a serviço das 

candidaturas;  

f. Correspondências e despesas postais;  

g. Despesas com a instalação, organização e funcionamento de comitês, escritórios, 

agências e serviços necessários à Consulta;  

h. Remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a pessoal terceirizado que venha a 

prestar serviços aos candidatos(as), desde que restrito a serviços internos do comitê eleitoral;  

i. Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, exclusivamente destinados à 

propaganda na Rádio e TV Universitária ou na página de campanha na Internet;  

j. Realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;  

k. Custos com a criação, manutenção e veiculação de páginas e blogs na Internet e 

correspondência eletrônica;  

l. Produção de jingles, vinhetas, design gráfico e slogans para propaganda eleitoral.  

Parágrafo único. O(A) beneficiário(a) das doações em material ou serviço deverá registrá-las 

como receita estimável em dinheiro, emitindo o correspondente recibo eleitoral. 
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Art. 11º - É vedada na campanha eleitoral a realização de doações em dinheiro em favor de 

terceiros, bem como de utilidades, troféus, prêmios, promessas de recompensa, ajudas e 

vantagens de quaisquer espécies. 

Art. 12º - Os recursos de origem não identificada não poderão ser utilizados pelos(as) 

candidatos(as) ou chapas no processo eleitoral. 

Parágrafo único. A falta de identificação do(a) doador(a) e ou da informação de números de 

inscrição no CPF inválidos caracteriza o recurso como de origem não identificada. 

Art. 13º -  O candidato a Reitor(a) ou Vice-Reitor(a) que renunciar à candidatura, dela desistir, 

for substituído ou tiver seu registro indeferido pela COC deverá, ainda, assim, prestar contas 

correspondentes ao período em que participou do processo, mesmo que não tenha realizado 

campanha. 

Art. 14º - A prestação de contas de cada chapa ou candidato deverá ser instruída com as 

seguintes demonstrações financeiras e documentos:  

a. Demonstrativo dos recursos arrecadados segundo os recibos eleitorais emitidos;  

b. Demonstrativo de receitas e despesas;  

c. Demonstrativo do resultado da comercialização de bens e da realização de eventos; 

d. Extratos da conta bancária aberta em nome do(a) responsável pela parte contábil da 

campanha, demonstrando a movimentação financeira ocorrida no período de campanha.  

§ 1º O demonstrativo dos recursos arrecadados conterá todas as doações recebidas, devidamente 

identificadas, em dinheiro ou material, inclusive os recursos próprios, as quais, quando forem 

estimáveis em dinheiro, serão acompanhadas de notas explicativas com descrição, quantidade, 

valor unitário e avaliação pelos preços praticados no mercado, com indicação da origem da 

avaliação e do respectivo recibo eleitoral.  

§ 2º O demonstrativo de receitas e despesas especificará as receitas, as despesas, os saldos e as 

eventuais sobras de campanha.  
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§ 3º O demonstrativo do resultado da comercialização de bens e da realização de eventos 

evidenciará: 

a. O período da comercialização ou realização do evento;  

b. O seu valor total;  

c. O valor da aquisição dos bens e serviços ou de seus insumos, ainda que recebidos em 

doação;  

d. As especificações necessárias à identificação da operação;  

e. A identificação dos(as) doadores(as).  

§ 4º Os extratos bancários deverão ser entregues em sua forma definitiva, sendo vedada a 

apresentação de extratos parciais ou que omitam qualquer movimentação ocorrida, sem validade 

legal ou sujeitos à alteração.  

Art. 15º - A comprovação das receitas arrecadadas será demonstrada pelos canhotos dos recibos 

eleitorais emitidos e extratos bancários.  

Parágrafo único. Na hipótese da arrecadação de bens e serviços, a comprovação das receitas dar-

se-á pela apresentação, além dos canhotos de recibos eleitorais emitidos, da nota fiscal de doação 

de bens ou serviços.  

Art. 16º - A documentação fiscal relacionada aos gastos eleitorais realizados pelos candidatos a 

Reitor deverá ser emitida em nome deles, inclusive com a identificação do número de inscrição 

no CPF, observada a exigência de apresentação, em original ou cópia autenticada, da 

correspondente nota fiscal ou recibo, este último apenas nas hipóteses permitidas pela legislação 

fiscal. 

Art. 17º - Para efetuar o exame das contas, a COC poderá requisitar colaboração técnica externa 

a esta Comissão. 

Art. 18º - Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Comissão Organizadora da 

Consulta poderá requisitar diretamente do(a) candidato(a) ou do(a) Coordenador(a) Financeiro 
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informações adicionais, bem como determinar diligências para a complementação dos dados ou 

para o saneamento das falhas.  

Art. 19º - Emitido parecer técnico pela rejeição das contas ou pela aprovação com ressalvas, a 

COC abrirá vista dos autos ao candidato(a), para manifestação em 72 (setenta e duas) horas, a 

contar da intimação. 

Art. 20º - Erros formais e materiais corrigidos não implicam a rejeição das contas e a aplicação 

de sanção a candidato(a).  

Art. 21º - Os (As) candidatos(as) deverão manter à disposição da COC, pelo prazo de 10 (dez) 

dias, contados da decisão final que tiver julgado as contas, todos os documentos a elas 

concernentes, inclusive os relativos à movimentação de recursos.  

Art. 22º - Os processos relativos às prestações de contas são públicos e podem ser livremente 

consultados pelos interessados na Comissão Organizadora da Consulta, e poderão obter cópia de 

suas peças.  

Art. 23º - Qualquer candidato(a) poderá representar à COC relatando fatos e indicando provas e 

pedir a abertura de investigação para apurar condutas em desacordo com as normas desta 

Instrução Normativa, relativas à arrecadação e aos gastos de recursos. 

Art. 24º - As eventuais sobras de campanha deverão ser destinadas ao abatimento de gastos 

realizados para a realização da Consulta à comunidade universitária. 

Art. 25º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 



	
	

	

	 	
	

	

49	

Universidade de Brasília 

Comissão Organizadora da Consulta  

ANEXO 1 

 

Modelo de Recibo de Eleitoral 

Cumprimento da Instrução Normativa COC Nº 01/2020 

RECIBO ELEITORAL RECIBO Nº:          /2020 

NOME DA CHAPA/CANDIDATO(A) Nº DO CANDIDATO(A) 

VALOR R$ VALOR POR EXTENSO 

NOME DO DOADOR CPF 

VÍNCULO COM A UnB 

(    )   CANDIDATO       (        ) DOCENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO    (     ) ESTUDANTE 

MODO DE DOAÇÃO: 

(      ) DINHEIRO                                                  (       ) DEPÓSITO C/C   

(    ) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA                 (     ) BENS E SERVIÇOS 

CHEQUE Nº/TED CÓDIGO BANCO Nº AGENCIA CONTA CORRENTE 

DOAÇÃO EM BENS OU SERVIÇOS (DESCRIÇÃO) 

 

DATA EMISSÃO DO RECIBO 

_____/____/2020 

RESPONSÁVEL PELA 
EMISSÃO 

ASSINATURA/RUBRICA 

VIA DA CONTABILIDADE DO CANDIDATO (A) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RECIBO ELEITORAL RECIBO Nº:          /2020 

NOME DA CHAPA/CANDIDATO(A) Nº DO CANDIDATO(A) 

VALOR R$ VALOR POR EXTENSO 

NOME DO DOADOR CPF 

VÍNCULO COM A UnB 

(    )   CANDIDATO       (        ) DOCENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO    (     ) ESTUDANTE 

MODO DE DOAÇÃO 

(      ) DINHEIRO                                                  (       ) DEPÓSITO C/C   

(    ) TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA                 (     ) BENS E SERVIÇOS 

CHEQUE Nº/TED CÓDIGO 

 

BANCO Nº AGENCIA CONTA CORRENTE 

DOAÇÃO EM BENS OU SERVIÇOS (DESCRIÇÃO) 

 

 

DATA EMISSÃO DO 
RECIBO 

_____/____/2020 

RESPONSÁVEL PELA 
EMISSÃO 

ASSINATURA/RUBRICA 

VIA DO(A)  DOADOR(A) 
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Universidade de Brasília 

Comissão Organizadora da Consulta 

ANEXO 2 

Formulário de Inscrição de Coordenação Financeiro Efetivo(a) e Substituto 

Chapa:  

Cumprimento da Instrução Normativa COC Nº 01/2020  

 

Coordenador(a) Financeiro(a) Efetivo (a): 

Nome completo (preencher todos os campos com letra de forma): 

 

Matrícula UnB/FUB: Data de Nascimento: Documento de Identidade/Órgão expedidor: 

CPF: 

 

Data de entrada na UnB/FUB: Naturalidade/Estado: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: UF: CEP: 

Telefone celular: Telefone residencial: E-mail: 

 

 

Coordenador(a) Financeiro(a)  Substituto(a): 

Nome completo (preencher todos os campos com letra de forma): 

Matrícula UnB/FUB: Data de Nascimento: Documento de Identidade/Órgão 
expedidor: 

CPF: Data de entrada na UnB/FUB: Naturalidade/Estado: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: UF: CEP: 
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Telefone celular: Telefone residencial: E-mail: 

 

Eu,_______________________________, Mat. UnB/FUB ______________, e 

_______________________________, Mat. UnB/FUB ______________, na qualidade de Coordenador(a) 

financeiro(a) e substituto(a), respectivamente, juntamente com os(as) candidatos(as) aos cargos de de Reitor(a) 

e de Vice-Reitor(a), ____________________________, _______________________, respectivamente, 

quadriênio 2020-2024, da Chapa; ___________________________,  da Universidade de Brasília, acordamos 

ciência e concordância com o disposto na Instrução Normativa COC nº 01, de 17/12/2019, bem como com as 

demais normas pertinentes  ao Processo de Consulta à Comunidade Acadêmica. 

 

Brasília,____, _________ de 2020 

Assinatura do(a) Coordenador(a) Financeiro(a) Efetivo(a): 

Assinatura do(a) Coordenadora(a) Financeiro(a) Substituto(a): 

Assinatura do(a) candidato(a) a Reitor(a):         

Assinatura do(a) candidato(a) a Vice-Reitor(a): 

 
 
Documentos anexos: 
( )  Comprovante de vínculo institucional dos Coordenadores(as) financeiros(as) - efetivo(a) e substituto(a) 
( )  Comprovante de Abertura de Conta bancária  
( )  Comprovante de documento de identificação válido, com foto e CPF, dos(as) Coordenadores(as)  
financeiros(as) - efetivo(a) e substituto(a) 
	

 

 

	
	


