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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

5ª reunião ordinária da Comissão de Consulta para Escolha de Nome de Auditório do Setor de Educação

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um, ao meio-dia, remotamente por meio do Teams, devido à pandemia da Covid 19,  reuniram-se os membros da Comissão de Consulta para Escolha de Nome de Auditório do
Setor de Educação - UFPR, a qual contou com a presença dos membros Nadia Gaiofa�o Gonçalves (DTPEN), Alan Ripoll Alves (DTFE), Elisangela Alves da Silva Scaff (DEPLAE) e Adriane Mar�ns Beirau� (TAE). O representante do discentes, Lucas
Siquieri Garcia jus�ficou ausência. 1. Apuração dos votos. A membra Adriane M. Beirau�, responsável pela criação da votação na plataforma Helios E-Vo�ng, explicou que, por se tratarem de três categorias diferentes, houve a necessidade de se
criar três links para a votação, sendo um deles para os docentes, um para os técnicos e outro, para os discentes. Os dados foram projetados em tela para que os membros presentes pudessem, juntos, fazer os cálculos, conforme os itens 4.11 e 4.12
do Edital 01 (3737135), com paridade simples, devido ao não alcance do score de 20% por uma das categorias. Os dados re�rados para o cálculo estão anexados sob o documento de número 4055251. Os dados, uma vez aplicada a fórmula de
paridade simples, demonstraram pontuação de 14,79 para Paulo Freire e 18,02 para o nome Eny Caldeira. Este resultado considera que, havia um total de 1776 votantes habilitados; destes, 119 eram docentes, e 74 (62%) votaram; 27 eram
técnicos/as, e 6 (22%) votaram; e 1630 eram estudantes, e 290 (18%) votaram. A par�r do total de 370 votantes efe�vos, Eny Caldeira recebeu 54% de votos de docentes que votaram, 67% de votos de técnicos/as que votaram, e 35% de votos de
discentes que votaram; e Paulo Freire recebeu 42% de votos de docentes que votaram, 33% de votos de técnicos/as que votaram, e 64% de votos de discentes que votaram. Aplicando-se a fórmula de proporcionalidade simples, que considera o
número de votantes habilitados e votantes efe�vos de cada categoria, venceu Eny Caldeira. Não havendo nada mais a tratar, a Comissão deu por encerrada a reunião, na qual, eu, Adriane Mar�ns Beirau�, Secretária desta Comissão, lavrei a
presente ata, que segue devidamente assinada.

 

ANEXO 1

 

B/N= brancos e nulos

d: número de votos de docentes no nome

EC= 40

PF= 31

B/N= 3

D: número total de votos de docentes que votaram

40+31+3 = 74

DE: número de docentes aptos/as para votar

DE = 119

t: número de votos de técnicos/as administrativos/as no nome

EC= 4

PF=2

B/N=0

T: número total de votos de técnicos/as administrativos/as que votaram

T=4+2= 6

TE: número de técnicos/as administrativos/as aptos/as para votar

TE=27

a: número de votos discentes no nome

EC=101

PF=186

B/N=3

A: número total de votos discentes que votaram

A= 101 +186+3= 290

AE: número de discentes aptos/as para votar

AE=1630

Quórum = (total de votantes por categoria / total de eleitores/as por categoria) * 100

Docentes: 74/119 *100 = 62,18%

Técnicos: 6/27*100 = 22,22%

Discentes: 290/1630*100= 17,79% (quórum de categoria < 20%)

 

Fórmula adotada - Paridade Simples: RN(%) = (d/DE*0,33+ t/TE*0,33 + a/AE*0,33)*100

Peso é de 33,33% por categoria

Em que:

RN: Resultado por nome;

d: número de votos de docentes no nome;

DE: número de docentes aptos/as para votar;

t: número de votos de técnicos/as administrativos/as no nome;

TE: número de técnicos/as administrativos/as aptos/as para votar;

a: número de votos discentes no nome; e

AE: número de discentes aptos/as para votar.

 

Proposta Eny Caldeira

Docentes: 40/119*0,33 = 0,1109

Técnicos: 4/27*0,33 = 0,0488

Discentes: 101/1630*0,33 = 0,0205

Soma total: 0,1802*100=18,02

 

Proposta Paulo Freire

Docentes: 31/119*0,33 = 0,0859

Técnicos: 2/27*0,33 = 0,0244

Discentes: 186/1630*0,33 = 0,0376

Soma: 0,1479*100 = 14,79

 

A proposta de nome de auditório do Setor de Educação vencedora foi a Eny Caldeira, com RN igual a 18,02.
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Porcentagem considerando-se o número total de votantes habilitados - 1776

Voto

 

Docentes

 

Técnicos/as Discentes

Número de votantes
habilitados 119 27 1630

Eny Caldeira 40 = 34 % 4 = 15 % 101 = 6 %

Paulo Freire 31 = 26 % 2 = 7 % 186 = 10 %

Brancos e Nulos 3 = 2 % 0 3 = 0,01

Porcentagem considerando-se o número de pessoas que votaram - 370

Voto

 

Docentes

 

Técnicos/as Discentes

Número de votantes 74 6 290

Eny Caldeira 40 = 54 % 4 = 67 % 101 = 35 %

Paulo Freire 31 = 42 % 2 = 33 % 186 = 64 %

Brancos e Nulos 3 = 4 % 0 3 = 1 %
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