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Ata nº 001 4 

As treze horas e trinta minutos do dia trinta de outubro de dois mil e dezenove, 5 

na Sala de Reuniões do Campus, reuniram-se os membros da Comissão 6 

Eleitoral Setorial: Arestides Pereira da Silva Junior – Presidente; Cleide Maria 7 

Marsaro Scherer – Membro;  Diego Pereira Rocha – membro; Loreni Maria dos 8 

Santos Braum – membro; Marcela Abbado Neres – membro, Sueli Terezinha 9 

Viedemann Scherer – membro,  candidatos a Direção de Campus – Davi Felix 10 

Schreiner, Emilson Nogueira Kaiser e seu representante Luis Sergio Peres, 11 

candidatos a Direção de Centro Edilson Hobold, Nardel Luiz Soares e Valnir 12 

Alberto Brandt, convocados pelo Edital 01/2019-CES. O presidente da comissão 13 

Arestides Pereira da Silva Junior se apresentou informando que foi indicado pelo 14 

CCHEL, após os demais membros da comissão fizeram suas apresentações. 15 

Após fez uma explanação sobre o papel, função e as atribuições da comissão 16 

eleitoral, que são organizar e conduzir as eleições da melhor forma possível. 17 

Informou que os debates foram organizados de acordo com a disponibilidade do 18 

tribunal júri e que não conflitasse com outro evento do campus no auditório II.  19 

Todos os documentos referente a eleição estão disponíveis no site da Unioeste 20 

(https://www5.unioeste.br/eleicoes/principal/index.php), da comissão central e 21 

das comissões setoriais. As datas dos debates ficaram da seguinte forma: 22 

Direção de Campus no dia 14.10.2019 as 9h30min e as 19h30min. Direção de 23 

Centro: CCA dia 09.10.2019 9h30min. CCHEL dia 10.10.2019 as 9h30min e as 24 

19h30min. CCSA no dia 07.10.2019 as 9h30min e as 19h30min. Reitor dia 25 

15.10.2019 19h30min. Informou ainda, que a propaganda está liberada a partir 26 

desta data, e que as regras gerais estão na resolução nº 004/2019-CEC e as 27 

regras do campus estão na instrução normativa 01/2019-CES que foram 28 

repassadas a todos os candidatos e seus representantes. Informou que os 29 

candidatos deverão retirar toda e qualquer propaganda política no dia 30 

21.10.2019 até as 22h e que deverão ter seu destino correto de acordo com as 31 

regras ambientais de descarte. Repassou na integra a instrução normativa 32 

001/2019 e explicitou de forma a deixar bem claro os locais e de como foram 33 

https://www5.unioeste.br/eleicoes/principal/index.php


definidos pela comissão, para que houvesse igualdade e paridade de espaços 34 

para todos. O candidato Valnir Alberto Brandt colocou da necessidade dos 35 

candidatos não esquecer da urbanidade que deverá haver entre todos, pois após 36 

as eleições todos irão continuar a trabalhar no campus. O prof. Eurides Kuster 37 

Macedo Junior que está como diretor geral de campus em exercício, agradeceu 38 

a comissão pela disponibilidade em se dedicar a mais esta tarefa e se colocou a 39 

disposição enquanto direção de campus em exercício. Também frisou que seria 40 

interessante que os candidatos utilizassem mais a mídia virtual, evitando desta 41 

forma papel, e que após o período de propaganda destinassem o material para 42 

reciclagem. O presidente colocou que caso sejam utilizados de fakenews e estas 43 

sejam comprovadas, os candidatos serão punidos de acordo com o regulamento 44 

da resolução nº 088/2019 e código disciplinar da Unioeste. O representante do 45 

candidato Emilson Nogueira Kaiser, Luis Sergio Peres, informou que está 46 

afastado da instituição, mas aceitou ser representante do candidato desde não 47 

houvesse conflito com os demais candidatos e, que esta eleição está servindo 48 

como base para uma futura candidatura. Nada mais havendo a relatar, eu Sueli 49 

Terezinha Viedemann Scherer, secretária da comissão eleitoral, lavrei a 50 

presente ata que após lida e achada em conformidade será assinada por mim e 51 

pelos demais membros convocados pelo edital.  52 


