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INTRODUÇÃO 
 

 O movimento docente na UFRPE, diante de um contexto de progressivos 

ataques do governo federal à democracia, à soberania nacional, aos direitos sociais e 

trabalhistas, à educação pública, à ciência e à tecnologia, deparou-se com mais um 

grande desafio como parte de suas lutas históricas. Tratou-se da tarefa de conduzir o 

processo de consulta à comunidade universitária para a sucessão da reitoria, junto a 

outras entidades representativas de classe.  

 Desde o final de 2018, o governo federal tem assumido a postura de reforçar 

ainda mais o dispositivo antidemocrático do Decreto nº 1.916/1996, de Fernando 

Henrique Cardoso, intervindo no processo de escolha para os dirigentes das IFES, 

conforme a Nota Técnica nº 400/2018, cujo objetivo é limitar a participação 

democrática e paritária das categorias que integram a comunidade universitária. Tal 

atitude remete aos tempos da ditadura quando impõe que o peso do segmento docente 

deva representar, no mínimo, 70% do universo votante e o restante dividido entre os 

segmentos de técnicos e discentes. Isso vai de encontro à luta histórica da comunidade 

universitária pela consulta paritária, ou seja, com pesos iguais para os três segmentos, o 

que vinha sendo respeitado nos últimos governos.  

 No mês de junho deste ano, o Conselho Universitário da UFRPE-CONSU 

decidiu regulamentar o processo de constituição da lista tríplice para indicação de 

reitor(a) e vice-reitor(a) a partir de pesquisa paritária à sua comunidade, mas, no início 

de julho, fomos surpreendidos com mais um ataque do governo Bolsonaro à autonomia 

universitária. Trata-se da Nota Técnica nº 243/2019 que retifica a Nota Técnica nº 

400/2018 de Temer, aprofundando a restrição à participação da comunidade na eleição, 

não dando aos conselhos superiores opção diferente do esquema 70/15/15 e, pior, 

caracterizando como ilegal qualquer formato de consulta realizada pela IFES que 

desrespeite esse modelo.  

 Diante da retificação da Nota Técnica, o CONSU-UFRPE revogou a decisão 

anterior, restando para as entidades assumirem o processo de consulta já que a Nota 

Técnica não exclui a possibilidade de a consulta à comunidade ser conduzida por 

entidades de representação, desde que não haja vinculação direta do seu resultado à 

composição da lista tríplice pelo colégio eleitoral.  
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 Por isso que a 375ª Assembleia Geral Extraordinária da Aduferpe, realizada no 

dia 26 de agosto, decidiu por ampla maioria assumir politicamente a responsabilidade 

de dar voz a comunidade universitária na escolha de seus dirigentes, bandeira histórica 

dos movimentos docente, estudantil e dos técnicos administrativos. O Diretório Central 

dos Estudantes – DCE UFRPE decidiu na mesma direção, não sendo, porém, a mesma 

opção escolhida pelo Sintufepe-UFRPE, que em sentido oposto, por decisão de sua 

assembleia e divulgado em nota nas redes sociais, expressa que seria inócua a expressão 

da vontade da maioria, quando o próprio governo acena que não acatará qualquer 

resultado. 

 Com efeito, tivemos através de decisão em Assembleia Conjunta da 

ADUFERPE e DCE, realizada no dia 26 de setembro, a aprovação do Regimento 

Eleitoral e a formação da Comissão Coordenadora da Eleição para Reitor(a) e Vice-

Reitor(a) para o Quadriênio 2002-2024, que passou a gerenciar os procedimentos que 

ocorreram do dia 19 de setembro de 2019 à 07 de novembro de 2019, último dia da 

consulta à comunidade acadêmica, como previsto no Art. 1º do Regimento da Comissão 

Coordenadora da Eleição, que indica: 

Art. 1º - O processo de Eleição para escolha da chapa Reitor(a) e Vice-Reitor(a) da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) da gestão 2020-2024 será 

organizado pelas entidades Aduferpe e DCE-UFRPE, em um único turno de escrutínio, 

com voto direto, secreto e individual de professores, estudantes e técnicos 

administrativos da UFRPE. 

 A Comissão Coordenadora da Eleição (CCE), mencionada acima, foi instalada 

em 19 de setembro de 2019, sendo composta por:  

DOCENTES 

Professora Isabelle Meunier (Sede) 

Professor Flávio Dantas Albuquerque Melo (Sede) 

Professora Erika Suruagy Assis de Figueiredo (Sede) 

Professor José Nilton de Almeida (Sede) 

Professora Maité Kulesza (Sede) 

Professora Nicole Louise M. T. de Pontes (UAST) 

SUPLENTES 

Professor Alexandro Tenório  

Professora Márcia Félix (UAG/UFAPE) 

Professor Thiago Araújo da Silveira (UAST) 
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DISCENTES 

Will Jones Moura Soares da Silva (Sede) 

Júlio César dos Santos Lima (Sede) 

Isabella Laís Cordeiro Bezerra (UAST) 

Giulia Gabriela Morais Perruci (UACSA) 

Emmanuel Tavares (UAG/UFAPE) 

 

 

 Constituída a CCE, foram eleitos, em reunião do dia 27 de setembro de 2019, 

entre seus membros, os ocupantes para o cargo de presidência, relatoria e secretaria. 

Foram referendados os seguintes nomes: Professora Isabelle Meunier, presidenta, 

Professor Flávio Dantas, como relator e Will Jones como secretário. 

 Seguindo os procedimentos adotados em consultas anteriores realizadas na 

UFRPE, a CCE organizou um calendário de reuniões todas as sextas-feiras, para 

produzir o Regimento da CCE, o Edital para Seleção de Mesários e gerir os 

procedimentos de votação na Sede – Dois Irmãos, nas Unidades Acadêmicas e nas 

Unidades de Educação à Distância - EAD.  No REGIMENTO DA ELEIÇÃO PARA 

REITOR(A) E VICE-REITOR(A) DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 

PERNAMBUCO - GESTÃO 2020-2024 (em anexo), constam a competência das 

funções da CCE: 

 

DA COMISSÃO COORDENADORA DA ELEIÇÃO 

Art. 3º - Compete à Comissão Coordenadora da Eleição:  

    I - Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento da Eleição; 

    II - Realizar a inscrição dos(as) candidatos(as), na modalidade de chapas, constando 

a indicação de Reitor(a) e Vice-Reitor(a);  

    III - Homologar as inscrições de cada chapa após verificação de seu enquadramento 

nas normas da Eleição;  

IV- Emitir instruções gerais para organização da Eleição;  

V - Credenciar mesários, fiscais e/ou pessoal que achar necessário; 

VI- Supervisionar e fiscalizar a campanha de divulgação de propostas das chapas;  

    VII - Definir e organizar as mesas receptoras;  

    VIII - Providenciar a confecção das cédulas para a Eleição; 

    IX - Presidir a apuração;  

    X - Publicar os resultados da Eleição;  

    XI - Resolver os casos omissos no Regimento. 
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§ 1º - Fica vedada aos membros titulares ou suplentes da comissão a participação como 

candidatos a Reitor(a) e/ou Vice-Reitor(a); 

§ 2º - O Presidente, o Secretário e o Relator da Comissão serão escolhidos pela própria 

Comissão dentre seus membros. 

 

O Calendário para as eleições foi definido para as seguintes datas: 

Inscrição das Chapas 01 a 04 de outubro 

Recursos 07 de outubro 

Homologação das Chapas Inscritas 09 de Outubro 

Campanha 10 de outubro a 05 de novembro 

Debates nas Unidades UAST - 22 de outubro 

UAG - 23 de outubro 

UACSA - 29 de outubro 

SEDE - 30 de outubro 

CODAI - 31 de outubro 

Consulta 6 e 7 de novembro 

Apuração Início imediato após fechamento das urnas dia 

07 de novembro as 21h 

Divulgação do resultado  Imediatamente após a apuração 

Prazo Final para Recurso  11 de novembro até 12h 

 

REUNIÕES DA COMISSÃO 

A CCE reuniu-se todas as sextas-feiras a partir das 16h, na sede da ADUFERPE, 

para deliberar acerca da documentação e procedimentos necessários para realização das 

eleições. Nas reuniões regulares foram criados os Editais de Inscrição de Chapas, Edital 

para inscrição de Mesários, organização dos mapas de votação, com indicação dos 

locais e números de urnas, além de todo o material necessário para realização do pleito.  

A CCE também participou de outras reuniões de coordenação do processo 

eleitoral com órgãos e entidades de apoio e participantes do pleito. Houve reunião com 

os Núcleos de Tecnologia da Informação da Universidade Federal Rural de Pernambuco 

- UFPE e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN na tentativa de 

organizar um processo eleitoral através da utilização da plataforma virtual SIGA A. Não 

sendo possível e viável a organização do pleito por essa via, a CCE passou a comunicar-

se com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco - 

SINTEPE para assegurar a disponibilização das urnas que foram utilizadas no pleito.  
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Representantes da CCE estiveram também reunidos com a Direção do 

Departamento de Educação à Distância e Tecnológica - EADTec na UFRPE para 

garantir plena participação dos seus técnicos, docentes e discentes. Foram produzidos 

mapas de distribuição dos núcleos de EAD no estado e fora dele, bem como 

organizados itinerários para operacionalizar a chegada e permanência das urnas nesses 

locais. 

Representantes da CCE também estiveram reunidos com o Núcleo de 

Acessibilidade da UFRPE - NACES para garantir o pleno acesso e participação de 

pessoas portadoras de necessidades especiais aos locais de debate e votação. Foram 

produzidos envelopes de apoio para cédula, a serem disponibilizados para pessoas com 

deficiência visual (baixa visão e cegas). A CCE junto como NACES também realizou o 

mapeamento de indivíduos que precisariam desses instrumentos de apoio, facilitando 

sua localização e acesso.  

Por fim, a CCE coordenou duas reuniões, em 16 de outubro e 04 de novembro, 

com a presença de representantes das duas chapas inscritas concorrentes à eleição para 

formular o calendário de Debates em todas as unidades da UFRPE, para esclarecimento 

geral acerca das regras de Debate e as regras relacionadas ao processo de campanha 

eleitoral antes e durante os dias de eleição. Ainda, nessas reuniões foram estabelecidos 

acordos assinados por todos os presentes e representantes das duas chapas acerca de 

questões não previstas no edital e do operacional do pleito. Ressaltamos que durante o 

processo eleitoral foram realizados comunicados por email as chapas, como divulgação 

do Mapa das Mesas Receptoras (em anexo), entre outras questões importantes para o 

bom andamento da eleição. 

 

PROCESSO ELEITORAL 
 

Conforme Edital para Eleição para Reitoria da UFRPE publicado pela Comissão 

de Coordenação da Eleição (CCE) as inscrições das chapas ocorreram entre os dias 01 a 

04 de outubro. Duas chapas concorreram à eleição para a reitoria da UFRPE, no 

quadriênio 2020/24. São elas: ‘De Mãos Dadas pela UFRPE’, tendo como candidato a 

reitor o professor Marcelo Carneiro Leão, e ‘Muda Rural’, encabeçada pela professora 

Mônica Folena. As chapas foram homologadas no dia 09 de outubro. 

A eleição aconteceu nos dias 6 e 7 de novembro. Sua realização ficou a cargo da 

Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco (Aduferpe) e 
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do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFRPE. Essas entidades constituíram 

democraticamente a Comissão Coordenadora da Eleição (CCE). 

Estiveram aptos a votar os servidores, docentes e técnicos administrativos, do 

quadro efetivo da ativa da UFRPE e os estudantes regularmente matriculados no 

semestre corrente (inclusive nos cursos à distância). O percentual de votos por chapa 

será calculado considerando a paridade real (eleitores votantes) dos três segmentos, a 

partir do voto único e secreto de cada eleitor. 

As seções eleitorais foram instaladas na sede da UFRPE no Recife, em Dois 

Irmãos, bem como nas Unidades Acadêmicas de Garanhuns (UAG), Serra Talhada 

(UAST), Cabo de Santo Agostinho (UACSA) e São Lourenço da Mata (Codai). A 

votação nas seções eleitorais ocorreram das 9h as 21h, e das 9h as 17h no caso da seção 

eleitoral do Codai. A votação nos pólos de EaD será garantida por urnas volantes. A 

apuração dos votos teve início logo após o encerramento da votação. 

  A programação das urnas volantes que atendeu aos eleitores dos pólos de 

Educação à Distância da UFRPE ocorreu da seguinte forma: Pólo de Limoeiro - Dia 6 

de novembro de 2019, horário: 9 – 12h; Pólo de Carpina – Dia 6 de novembro de 2019, 

horário: 9 – 12h; Pólo de Vitória da Conquista – Dia 6 de novembro de 2019, horário: 8 

– 11h; Pólo de Afrânio - Dia 6 de novembro de 2019, horário: 10 – 13 h; Pólo de 

Surubim - Dia 6 de novembro de 2019, horário: 14 – 17h; Pólo de Gravatá – Dia 6 de 

novembro de 2019, horário: 14 – 17h; Pólo de Ilhéus - Dia 7 de novembro de 2019, 

horário: 7 – 10h; Pólo de Palmares - Dia 7 de novembro de 2019, horário: 9 – 12 h; Pólo 

de Pesqueira - Dia 7 de novembro de 2019, horário: 9 – 12h; Pólo de Camaçari – Dia 7 

de novembro de 2019, horário: 14 – 17h; Pólos de Tabira e Trindade – votarão na 

Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST) nos dias 6 e 7 de novembro. 

Para operacionalização da eleição, a partir do Edital n°01/2019 (em anexo), a 

CCE realizou uma Convocação de Mesários Voluntários, o qual estabelece as condições 

para participação de Mesários no processo da eleição. 

Com o intuito de dá voz a comunidade acadêmica a Comissão Coordenadora da 

Eleição (CCE) promoveu debates na UAST (dia 22/10 as 16h), na UAG (dia 23/10 as 

15h), na UACSA (29/10 as 14h), na SEDE (dia 30/10 as 15h) e no CODAI (dia 31/10 as 

9h). O debate entre os candidatos(as) à reitoria foi conduzido com base nas seguintes 

regras: 
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Art. 1o - Os debates entre os(as) candidatos(as) à Reitoria da Universidade Federal 

Rural de 

Pernambuco para Eleição 2019, acontecerão nos seguintes locais, datas e horários: 

a) Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST) - dia 22 de outubro, às 16 horas. 

b) Unidade Acadêmica de Garanhuns (UAG) - dia 23 de outubro, às 15 horas. 

c) Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho (UACSA) - dia 29 de outubro, às 

14horas. 

d) Campus Recife da UFRPE (Salão Nobre) - dia 30 de outubro, às 15 horas. 

e) Colégio Dom Agostinho Ikas (CODAI)- dia 31 de outubro, às 9 horas. 

Art. 2o - O Debate deve ser regido pelos princípios da ética profissional, destinando-se 

a candidatos à Reitoria da UFRPE, não podendo os mesmos serem substituídos por 

representantes. 

Art. 3o - O Debate será dividido em dois blocos separados por intervalo de 5 (cinco) 

minutos. 

 

DO PRIMEIRO BLOCO 

Art. 4o - O primeiro bloco se inicia com a apresentação de cada Chapa, em 10 (dez) 

minutos, com a ordem de apresentação definida por sorteio, seguindo-se seis rodadas de 

perguntas, respostas e comentários entre candidatos, versando sobre temas sorteados 

entre os seguintes: 

1 - Ensino; 

2 - Pesquisa e Inovação; 

3 - Extensão; 

4- Gestão democrática e participativa; 

5 - Autonomia universitária; 

6 - Assistência estudantil; 

7 - Esporte, arte, cultura e lazer; 

8 - Direitos humanos e combate ao assédio e às discriminações; 

9 - Gestão de pessoas; 

10 - Condições de trabalho e carreira de servidores; 

11- Meio Ambiente e sustentabilidade; 

12 - Inclusão, diversidade e acessibilidade. 

§ 1o - Os procedimentos a serem seguidos serão: 

I. O(A) mediador(a) sorteará o(a) candidato que fará a primeira pergunta, sendo as 

rodadas seguintes alternadas. 

II. Em seguida, o (a) mediador(a) sorteará um tema dentre os supracitados. 

III. O(A) candidato(a) fará a pergunta ao(a) concorrente em um minuto. 

IV. O(A) candidato(a) questionado terá três minutos para resposta. 

V. O(A) (a) candidato(a) que perguntou fará o seu comentário em 2 (dois) minutos. 

§ 2o - A previsão de duração do bloco é de 56 (cinquenta) minutos 

 

DO SEGUNDO BLOCO 

Art. 5o - O segundo bloco será de perguntas de docentes, discentes e técnico-

administrativos presentes ao debate, de temas livres, dirigidas a ambos(as) 

candidatos(as). 

§ 1o - As perguntas elaboradas pelos presentes não podem ser direcionadas a apenas 

um(a) candidato(a), sendo proibidas perguntas anônimas. 

§ 2o - As perguntas só poderão ser feitas por pessoas da plateia, presentes nos locais de 

debate, de forma escrita. 
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§ 3o - Serão sorteadas 10 perguntas, lidas pela Mesa mediadora, cabendo a cada Chapa 

três minutos para a resposta. 

§ 4o - O segundo bloco terá duração de 60 minutos, podendo ser prorrogado, caso haja 

tempo e consentimento das Chapas e da platéia. 

Art. 6o - As respostas às questões poderão ser dadas por qualquer um dos dois 

integrantes da Chapa. 

 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 7o - Finalizado o bloco de perguntas da plateia, cada Chapa terá cinco minutos para 

as considerações finais, com ordem de falas definida por novo sorteio. 

Art. 8o - Os tempos de falas das Chapas, em todos os momentos do debate, pode ser 

repartido entre seus membros da forma que convier as mesmas. 

Art. 9o - Não será permitido que candidato(a) faça uso de qualquer dispositivo 

eletrônico. 

Art. 10 - Será permitido que o candidato(a) consulte material impresso que esteja em 

sua posse, desde o início do debate. 

Art. 11 - Não serão permitidos bandeiras, cartazes, faixas, banners, material sonoro, 

buzinas, apitos, confetes ou outros materiais que venham tumultuar o desenvolvimento 

do debate e as pessoas que infringirem essas regras serão convidadas a retirar-se do 

local. 

Art. 12 - Será permitida a solicitação de direito de resposta pelas Chapas, que será 

avaliado pela Mesa Coordenadora do debate à luz do Regimento das eleições. 

Parágrafo Único - Caso seja considerado procedente, será dado o direito de um minuto 

de resposta ao término do bloco no qual ocorreu a solicitação. 

Art. 13 - Casos omissos serão decididos pela Mesa Coordenadora, com base no 

Regimento das eleições. 
 

 O primeiro debate entre as candidaturas à reitoria da UFRPE ocorreu na UAST, 

com espaço lotado, cerca de 400 presentes, aconteceu na tarde da terça (22 de outubro), 

às 16h, mediado pela professora Erika Suruagy, presidenta da Aduferpe, e Nicole 

Louise Teles, ambas integrantes da CCE, com a apresentação das duas candidaturas. 

Para o primeiro bloco de perguntas foram sorteados temas como: esporte, arte, cultura e 

lazer, meio ambiente, extensão, condições de trabalho e carreira e ensino. Com ampla 

participação do plenário e 56 perguntas realizadas, foram sorteadas 10 perguntas, de 

acordo com o Edital do Debate. Dentre os diversos conteúdos abordados: arte, cultura e 

lazer, posição sobre o Future-se, creches nas universidades, transporte e assistência 

estudantil para estudantes na zona rural, propostas para o mandato diante com a atual 

conjuntura política do país, fábrica de ração na UAST, emancipação da UAST, 

organização dos setores nas unidades, instalações gerais na zootecnia e, por último, o 

crescimento da UAST com novos cursos. Após o rico debate, as chapas fizeram suas 

considerações. Todo o debate ocorreu com o respeito esperado aos presentes, ao 

Regulamento e ao Regimento Eleitoral, confirmando o acerto da iniciativa da Aduferpe 

e do DCE em proporcionar essa oportunidade de informação e conhecimento. 
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 O segundo debate sobre as propostas das duas candidaturas para reitoria da 

UFRPE foi realizado na tarde da quarta-feira (23 de outubro), na UAG/UFAPE, em 

Garanhuns, mediado pela professora Erika Suruagy, presidenta da Aduferpe, e a 

estudante Isabella Laís Cordeiro Bezerra, ambas integrantes da CCE. O auditório II 

ficou lotado com cerca de 100 presentes. O debate iniciou no horário programado, às 

15h, com a apresentação das regras e, posteriormente, das duas candidaturas. Dentre as 

perguntas sorteadas os temas foram: pesquisa e inovação, autonomia universitária, 

gestão democrática e participativa, acesso à Universidade e gestão de pessoas. Com 

expressiva participação do plenário, foram sorteadas 10 perguntas, de acordo com o 

Edital do Debate e dentre os diversos temas abordados destacaram-se: pesquisa e 

inovação, emancipação da UAG, transporte para aulas práticas, assistência estudantil, 

restaurante universitário e biblioteca, inovação e conexão com a indústria. Após debate, 

foram realizadas as considerações finais das chapas. Assim como no primeiro debate, 

realizado na UAST, toda atividade ocorreu sem nenhuma ação que desrespeitasse as 

regras e Regimento Eleitoral. 

 O terceiro debate entre as chapas concorrentes à Reitoria da UFRPE, organizado 

pela CCE, aconteceu na tarde terça-feira (29 de outubro), com auditório lotado na 

UACSA, no Cabo de Santo Agostinho. Conforme o Regimento Eleitoral, o debate 

começou com a apresentação das duas chapas concorrentes e suas propostas. O debate, 

mediado pela vice-presidenta da Aduferpe e presidenta da CCE, Isabelle Meunier, teve 

seguimento com perguntas feitas de candidato para candidato, a partir de temas 

sorteados. As chapas discorreram sobre direitos humanos e combate ao assédio e à 

discriminação, extensão, esporte, arte, cultura e lazer, assistência estudantil, gestão 

democrática e participativa e autonomia universitária. No segundo bloco, os 

representantes das duas chapas responderam, a partir de sorteio, as perguntas feitas pelo  

público relativas às propostas das chapas na área de governança, políticas de avanços 

para UACSA, propostas nas áreas de pesquisa e inovação para aquela unidade 

acadêmica, além do prazo de conclusão das obras de Charneca (onde está sendo 

construída a sede definitiva da UACSA) e do fortalecimento dos instrumentos de 

transparência da futura gestão da UFRPE. O terceiro debate se encerrou com as 

considerações finais dos representantes das chapas. A vice-presidenta da Aduferpe e 

presidenta da CCE destacou a importância daquele momento e o papel do Sindicato no 

processo democrático de Eleição para Reitor/a da Rural. 
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 Mais de 500 pessoas lotaram o Salão Nobre do Campus Recife para 

acompanhar, na tarde da quarta-feira (30 de outubro), o quarto e mais concorrido debate 

entre as chapas que disputam a reitoria da UFRPE para o próximo quadriênio. Como 

mediadores, estavam presentes a presidenta da CCE Isabelle Meunier, e secretário da 

CCE, Will Jones. Antes de começar o debate, a presidenta da Aduferpe, Erika Suruagy, 

enalteceu a importância desse exercício democrático na instituição e do acerto das 

entidades em conduzir o processo eleitoral. Em seguida, o diretor da Aduferpe, 

professor Tarcísio Augusto, fez a entrega de uma carta aberta aos candidatos, resultante 

do ‘Seminário Universidade Pública e Democracia: o Futuro que Queremos’, realizado 

em setembro pela Aduferpe com apoio do DCE-UFRPE. O debate começou com a 

apresentação das chapas, encabeçadas por Marcelo Carneiro Leão (Chapa 1) e Mônica 

Folena (Chapa 2). No primeiro bloco, os concorrentes fizeram perguntas entre si, de 

acordo com os temas sorteados: Ensino, Pesquisa e Inovação, Assistência Estudantil, 

Autonomia Universitária, Extensão, entre outros. No segundo bloco, os candidatos 

responderam a dez perguntas da plateia, sorteadas entre mais de setenta indagações 

sobre temas como emancipação da UAG, desmonte da universidade pública (Future-se), 

gestão de laboratórios, presença de escolas particulares no campus, investimentos em 

tecnologia da informação. Para encerrar, foi lido um documento elaborado pela 

Aduferpe, intitulado ‘Ecos de 2018 nas Eleições para a Reitoria da UFRPE’ (em anexo) 

que ressalta a importância de realizarmos uma eleição pacífica e de alto nível. E os 

candidatos fizeram suas considerações finais. 

 O quinto e último debate entre os candidatos das duas chapas concorrentes à 

reitoria da UFRPE (2020/2024) aconteceu na quinta (31 de outubro) no CODAI, em 

São Lourenço da Mata. Com auditório lotado, o debate seguiu as regras do debate e o 

Regimento Eleitoral, com a apresentação dos candidatos Marcelo Carneiro Leão (Chapa 

1) e Mônica Folena (Chapa 2). Em seguida, veio o primeiro bloco de perguntas entre os 

candidatos, com direito a réplica. Entre diversos temas abordados, os candidatos 

defenderam suas propostas para gestão de pessoas, gestão democrática e participativa, 

pesquisa e inovação, inclusão, diversidade e acessibilidade. Em seguida, a vice-

presidenta da Aduferpe e presidenta da CCE, Isabelle Meunier, mediadora do debate, 

abriu o segundo bloco. Foram sorteadas algumas das muitas perguntas encaminhadas 

pela platéia. O público demonstrou interesse em vários temas, como manutenção do 

laboratório de informática, gestão e governança para o CODAI, sala de convivência 

para estudantes e avaliação do Pronatec. 
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 No primeiro dia (6) de votação na Eleição para Reitoria da UFRPE (2020/2024) 

quase cinco mil pessoas compareceram às urnas instaladas nos cinco campi e 12 Pólos 

de Educação à Distância (EAD). O lacre e a distribuição das urnas, assim como a 

entrega das listas e cédulas de votação, atas de ocorrência e crachás foram realizadas 

pela CCE na Aduferpe, no início da manhã, junto aos mesários e fiscais das duas 

chapas, assim ocorreu também na UAG/UFAPE e UAST. 

 Como no primeiro dia de votação, o segundo dia (7) ocorreu dentro da 

normalidade, em que docentes, discentes e técnico-administrativos puderam exercer seu 

direito democrático de escolha dos candidatos que correspondem ao projeto de 

universidade pública e gratuita o qual defende. Ao final do segundo dia de votação foi 

iniciada a apuração nos campi de Garanhuns e Serra Talhada, tendo início as 21:30, 

sendo acompanhada por componentes das CCE, mesários e fiscais das chapas, tendo 

finalizado seus processos em torno das 01:30 do dia 08 de novembro. Após a 

finalização das apurações, as urnas foram lacradas em locais seguros e os mapas de urna 

e mapa final da apuração forma enviados a CCE em Recife, para computo do resultado 

total da apuração, seguindo o procedimento estabelecido pelo Regimento. As urnas do 

CODAI e da UACSA seguiram para o Recife, bem como as urnas volantes, para que 

pudessem ser contados seus votos nas mesas de apuração localizadas na SEDE – Dois 

Irmãos. Ás 22h na SEDE DA UFRPE no campus Dois Irmãos foi iniciado o processo de 

apuração que só foi finalizado às 6h e 15 minutos do dia 8 de novembro do corrente ano 

com o anúncio do resultado local pela presidenta da comissão, Isabelle Meunier. 

  A apuração seguiu as seguintes orientações: 

1º passo: A CCE receberá dos(as) Presidentes(as) das Mesas Receptoras de votos, à 

vista de representantes/fiscais da(s) chapa(s) concorrente(s), todo material das seções da 

Eleição; 

2º passo: Após receber o material da seção da Eleição, a Mesa Apuradora deverá 

examinar a urna, juntamente com toda a documentação que a acompanhar, dando 

especial atenção à autenticidade dos lacres; 

ATENÇÃO: Após a leitura da Ata da Mesa Receptora de votos, a Mesa Apuradora e a 

CCE apreciarão, quando houver, protestos e impugnações, à luz do presente Regimento, 

registrando sua deliberação; 

3º passo: Verificada a documentação e constatada a regularidade nos termos deste 

Regimento, a Mesa Apuradora procederá, à vista de Fiscais, quando indicado, a 

verificação da autenticidade e a inviolabilidade do lacre para abertura da urna pela 

Mesa; 

4º passo: Quaisquer protestos ou impugnações à urna, relativos ao processo de votação 

ou à integridade do lacre, poderão ser feitos, pelos(as) Fiscais das chapas concorrentes, 

antes do rompimento do lacre pela Mesa; 
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5º passo: Após as providências definidas nos passos anteriores, os votos serão retirados 

da urna, quando, então, proceder-se-á sua contagem e apuração; 

5.1 A contagem e a apuração dos votos seguirão os procedimentos abaixo: 

I – A apuração se inicia com a verificação da regularidade dos votantes em separado, 

através da documentação disponível; 

II – Aceitos os votos em separado, estes serão retirados dos envelopes e misturados aos 

demais, vedando-se sua identificação; 

III – Confere-se a coincidência do número de votos constantes da urna com o número de 

votantes conforme registra a lista de votantes e as atas anexas à urna, aceitando-se o 

percentual de até 2% (dois por cento) de discrepância para urnas até 100 (cem) votantes, 

e 5% (cinco por cento) de discrepância para urnas com mais de 100 (cem) votantes; 

IV – Os votos serão distribuídos entre os membros da Mesa para contagem, separando-

se os votos Brancos e Nulos que serão contabilizados pelo(a) Presidente(a) da Mesa 

Apuradora; 

V – Cabe ao(a) Presidente(a) da Mesa distribuir as tarefas entre os(as) Mesários(as), 

assegurando total transparência aos trabalhos, bem como a visibilidade de sua execução 

ao(à) Fiscal. 

ATENÇÃO: As nulidades do voto dar-se-ão nos seguintes casos: 

I – Quando a cédula não corresponder ao modelo oficial; 

II – Quando as cédulas oficiais não estiverem devidamente autenticadas pelo(a) 

Presidente(a) da Mesa Receptora de votos e ao menos um Mesário da seção da Eleição; 

III – Quando a cédula contiver expressões, frase ou sinal que possa identificar o voto ou 

quando houver dúvida com relação à intenção; 

IV – Quando forem assinalados na cédula os quadros de indicação de votos de mais de 

uma chapa concorrente ao mesmo tempo; 

7º passo: Contam-se os votos válidos, isto é, os que não estiverem em branco – sem 

manifestação do votante – e os que não forem considerados nulos, conforme as 

incidências do artigo anterior; 

8º passo: Não se inicia a apuração dos votos da urna subsequente sem as seguintes 

providências finais, a saber: 

I – Devolução das cédulas originais contadas e da documentação de registro da seção da 

Eleição à urna, fechando-as para que permaneçam intactas e à disposição da CCE; 

II – Expedição do Boletim de Apuração devidamente rubricado pelos membros da Mesa 

Apuradora e Fiscais presentes, a ser entregue à Junta Apuradora respectiva, que 

distribuirá cópias às chapas concorrentes; 

Parágrafo Único - A CCE tomará providências operacionais para a contabilização 

adequada de cédulas em braile e/ou outras possibilidades de tecnologias assistivas para 

pessoas com deficiência; 

9º passo: A fiscalização dos trabalhos da Mesa Apuradora será exercida por Fiscais das 

chapas concorrentes, credenciados junto à CCE, devendo permanecer apenas um Fiscal 

de chapa por vez, sendo permitida a substituição a qualquer tempo. 

 

 

 

 

 

 



Eleição para Reitoria UFRPE (2020-2024) 
Dias 6 e 7 de novembro de 2019 

14 
 

 

 

Resultados final da eleição para reitor(a) e vice-reitor da UFRPE – (2020-2024) 
 

Total de votantes: 7854 (40,8% do universo de votantes) 

Total de votos válidos: 7687 (97,9% dos votos) 
 

Tabela Final 
 

Categoria 

Número de votos Porcentagem (%) 

Chapa 1 Chapa 2 Total Chapa 1 Chapa 2 

Docente 814 211 1025 79,4 20,6 

Técnico 591 232 823 71,8 28,2 

Estudante 5170 669 5839 88,5 11,5 

Total 6575 1112 7687 85,5 14,5 

 

 

 

Média simples das porcentagens (resultado paritário):  

Chapa 1: 79,9 % 

Chapa 2: 20,1 % 
 

Distribuição por Unidade 
 

Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho (UACSA) 

Categoria 

Número de votos Porcentagem (%) 

Chapa 1 Chapa 2 Total Chapa 1 Chapa 2 

Docente 57 1 58 98,3 1,7 

Técnico 20 4 24 83,3 16,7 

Estudante 509 17 526 96,8 3,2 

Total 586 22 608 96,4 3,6 

 

Média simples das porcentagens (resultado paritário):  

Chapa 1: 92,8 % 

Chapa 2: 7,2 % 
 

Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST) 

Categoria 

Número de votos Porcentagem (%) 

Chapa 1 Chapa 2 Total Chapa 1 Chapa 2 

Docente 109 20 129 84,5 15,5 

Técnico 54 5 59 91,5 8,5 

Estudante 816 46 862 94,7 5,3 

Total 979 71 1050 93,2 6,8 

 

Média simples das porcentagens (resultado paritário):  

Chapa 1: 90,2 % 

Chapa 2: 9,8 % 
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Unidade Acadêmica de Garanhuns (UAG/UFAPE) 

Categoria 

Número de votos Porcentagem (%) 

Chapa 1 Chapa 2 Total Chapa 1 Chapa 2 

Docente 93 14 107 86,9 13,1 

Técnico 75 7 82 91,5 8,5 

Estudante 371 72 443 83,7 16,3 

Total 539 93 632 85,3 14,7 

Média simples das porcentagens (resultado paritário):  

Chapa 1: 87,4 % 

Chapa 2: 12,6 % 
 

Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas 

Categoria 

Número de votos Porcentagem (%) 

Chapa 1 Chapa 2 Total Chapa 1 Chapa 2 

Docente 34 11 45 75,6 24,4 

Técnico 11 7 18 61,1 38,9 

Estudante 137 101 238 57,6 42,4 

Total 182 119 301 60,5 39,5 

 

Média simples das porcentagens (resultado paritário):  

Chapa 1: 64,8 % 

Chapa 2: 35,2 % 
 

Sede 

Categoria 

Número de votos Porcentagem (%) 

Chapa 1 Chapa 2 Total Chapa 1 Chapa 2 

Docente 521 165 686 75,9 24,1 

Técnico 431 209 640 67,3 32,7 

Estudante 3327 418 3745 88,8 11,2 

Total 4276 782 5071 84,5 15,5 

 

Média simples das porcentagens (resultado paritário):  

Chapa 1: 77,3 % 

Chapa 2: 22,7 % 
 

Polos de EaD 

Polo de EaD 

Número de votos Porcentagem (%)  

Chapa 1 Chapa 2 Total 

Chapa 

1 

Chapa 

2 

 

Afrânio
(*)

 - - - - -  

Camaçari/Ilhéus/Vit. 

Conquista 1 1 2 50,0 50,0 

 

Carpina/Gravatá 0 14 14 0,0 100,0  

Limoeiro/Surubim 0 0 0 0,0 0,0  

Palmares 5 0 5 100,0 0,0  

Pesqueira 4 0 4 100,0 0,0  

Total 10 15 25 40,0 60,0  

*Urna anulada (voto em separado fora do envelope). 
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ANEXO 

QUADRO FINAL DE APURAÇÃO 

Segmento URNA Local de 

votação ELEITORES VOTOS CHAPA 

1 
CHAPA 

2 VÁLIDOS NULOS BRANCOS 

D 1 UAST 204 135 109 20 129 4 2 
T 2 UAST 79 61 54 5 59 2 0 
E 3 UAST 868 290 272 18 290 0 0 
E 4 UAST 1012 350 327 20 347 1 2 
E 5 UAST 540 225 217 8 225 0 0 
D 6 UAG 177 116 93 14 107 9 0 
T 6 UAG 100 84 75 7 82 2 0 
E 7 UAG 677 121 108 11 119 0 2 
E 8 UAG 540 83 58 25 83 0 0 
E 9 UAG 564 184 159 24 183 0 1 
E 10 UAG 450 58 46 12 58 0 0 
T 11 UACSA 44 29 20 4 24 2 3 
D 11 UACSA 67 63 57 1 58 5 0 
E 12 UACSA 623 217 210 5 215 2 0 
E 13 UACSA 348 121 116 3 119 2 0 
E 14 UACSA 323 91 87 2 89 2 0 
E 15 UACSA 341 103 96 7 103 0 0 
D 16 CODAI 18 49 34 11 45 1 0 
T 16 CODAI 64 19 11 7 18 0 4 
E 17 CODAI 259 90 64 21 85 5 0 
E 18 CODAI 454 160 73 80 153 7 0 
D 19 SEDE 322 249 205 32 237 9 3 
T 20 SEDE 454 361 276 73 349 9 3 
E 21 SEDE 514 238 225 12 237 1 0 
E 22 SEDE 882 268 250 14 264 3 1 
E 23 SEDE 761 440 412 20 432 5 3 
E 24 SEDE 459 199 191 5 196 3 0 
E 25 SEDE 369 87 76 6 82 5 0 
E 26 SEDE 480 213 114 98 212 1 0 
E 27 SEDE 420 112 91 20 111 1 0 
E 28 SEDE 292 120 95 20 115 5 0 
D 29 SEDE 170 225 134 83 217 5 3 
T 30 SEDE 87 66 27 37 64 1 1 
E 31 SEDE 767 214 180 30 210 0 4 
E 32 SEDE 509 193 182 11 193 0 0 
E 33 SEDE 169 47 42 4 46 1 0 
D 34 SEDE 284 236 182 50 232 3 1 
T 35 SEDE 267 209 114 89 203 5 1 
E 36 SEDE 577 235 191 39 230 5 0 
E 37 SEDE 632 266 240 18 258 6 2 
E 38 SEDE 706 354 331 22 353 0 1 
E 39 SEDE 810 411 365 42 407 3 1 
E 40 SEDE 641 288 257 28 285 3 0 
E 41 SEDE 522 117 85 29 114 3 0 

E 42 Polo EaD-

Carpina/Gravatá 90 18 0 14 14 0 0 

T 42 Polo EaD-
Carpina/Gravatá 34 28 14 10 24 0 4 

E 43 Polo EaD - Afrânio 20 0 0 0 0 0 4 
E 44 Polos EaD-BA 42 2 1 1 2 0 0 

E 45 Polos EaD -

Limoeiro/Surubim 104 0 0 0 0 0 0 

E 46 Polo EaD Palmares 68 5 5 0 5 0 0 
E 47 Polo EaD Pesqueira 66 4 4 0 4 0 0 

TODOS Total  19270 7854 6575 1112 7687 121 46 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A Comissão Coordenadora da Eleição - CCE para a Reitoria UFRPE, composta 

por representantes da ADUFERPE e do DCE da UFRPE, designada democraticamente 

por essas entidades, conduziu o processo eleitoral com o objetivo de assegurar o debate 

democrático entorno de propostas apresentadas pelas chapas concorrentes a Reitor(a) e 

Vice-Reitor(a) da UFRPE. 

 A CCE avalia positivamente todo o pleito. Tivemos uma participação 

significativa de toda comunidade universitária, com votação histórica, bem como foi 

garantida as condições necessárias para que, democraticamente, os docentes, estudantes 

e técnico-administrativos pudessem externar suas vontades, sugestões, reflexões sobre 

as propostas, as quais expressam um determinado tipo de projeto de gestão para 

UFRPE. Outro ponto positivo foi que ao longo do pleito a CCE acolheu as demandas 

postas pela Chapa 1 e a Chapa 2 e prontamente deu as respostas devidas no sentido de 

garantir a igualdade de condições na disputa, a lisura e conclusão de todo processo com 

êxito e participação das chapas. 

 Em tempos de agressão a nossa jovem democracia e ataques a autonomia da 

Universidade Pública o processo eleitoral ora finalizado corroborou para o fomento de 

práticas democráticas no seio de nossa Universidade, que a nosso juízo deve balizar as 

escolha do Reitor(a) pelos conselhos superiores e governo federal, pois a máxima deve 

ser garantida:  Reitor(a) eleito, é Reitor(a) empossado! 

 

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE 

PERNAMBUCO 

DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES - UFRPE 
 

_______________________________________________ 

Presidente da Comissão de Coordenação de Eleição 
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