
Comunicado
Comissão Organizadora da Pesquisa de Opinião Não Vinculante

A Comissão Organizadora da Pesquisa de Opinião Não Vinculante, instituída pelo ato

conjunto das entidades representativas da Universidade Federal do ABC (UFABC), de

06 de dezembro de 2021, vem a público comunicar as deliberações da reunião

realizada no dia 18 de janeiro de 2022, às 9hs, esclarecendo questionamentos

levantados por ambas as chapas, no que diz respeito à campanha eleitoral:

- Fica vedada a liberação às listas protegidas de docentes, e docentes,
técnicas(os), discentes (graduação e pós-graduação) e demais membros da
comunidade acadêmica, para disparo de mensagem por uma conta de e-mail
indicada pelas chapas. Foi solicitada ao Núcleo de Tecnologia da Informação
(NTI) a criação de contas institucionais temporárias para as chapas, com a
liberação de envio às listas protegidas de docentes, técnicas(os), discentes
(graduação e pós-graduação) e demais comunidade acadêmica, durante as
“Eleições para a Reitoria 2022” conforme o cronograma estabelecido. A Chapa
01 (Dácio e Mônica) será responsável pelo email chapa01@ufabc.edu.br e a
Chapa 02 (Harki e Ana Lígia) será responsável pelo email
chapa02@ufabc.edu.br.

- As chapas homologadas podem planejar reuniões com os servidores da UFABC
durante o período de trabalho, desde que não prejudique as atividades e rotinas
administrativas.

- O ambiente das salas de aula pode ser usado para a divulgação das Eleições
para a Reitoria 2022 e pelas chapas homologadas, desde que seja autorizado
pela(o) docente e haja acordo das(os) discentes presentes.

- Todos os meios eletrônicos de divulgação e redes sociais são permitidos.

Por fim, reiteramos que todas as ações das chapas devem seguir os valores e

premissas do código de ética em vigor da UFABC, de modo a garantir o respeito e

as condições para o convívio humano e profissional.
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