
    
 

Comissão de Consulta à Comunidade Universitária para o cargo de 
Reitor/a e Vice-Reitor/a da UFAM - 2021-2025 

 
 

OFÍCIO N. 024/2021 Manaus, 19 de março de 2021 
 

Ao 
Prof. Dr. João Otacilio Libardoni dos Santos 
Representante da Chapa 21 

 
Assunto: Resposta a requerimento 

 
 
Prezado Representante, 
 
Em resposta às solicitações encaminhadas pela Chapa 21 informamos que a 

possibilidade de auditoria técnica já foi apresentada por esta Comissão desde o inicio do 
processo de consulta, portanto basta as Chapas encaminharem o nome do/a auditor/a 
para que seja agendada junto à equipe técnica do CTIC. 

Em relação à solicitação dos relatórios referentes ao primeiro e segundo turno, a 
Comissão providenciará todos os que não firam a LGPD no que tange à divulgação de 
dados sensíveis ou que não firam o sigilo do voto, conforme detalhado a seguir: 

1) “Os votos individuais em claro”: Na solicitação não há uma descrição do 
que é “voto individual em claro” mas solicitaremos relatório com o registro da entrada de 
votos, um a um, dentro do banco de coleta de dados. 

2) “A lista dos votantes com nome, data/hora do voto, IP utilizado na 
votação, categoria (técnico, docente, discente) e curso/unidade/setor que o 
votante está vinculado (a partir de um simples cruzamento de dados entre o SAELE 
e SIE usando como chave o cpf)”: A carga de dados de votantes foi fornecida pelas 
Pró-Reitorias e publicizada por esta Comissão no inicio do processo de consulta, sendo 
concedido prazo para questionamentos das chapas e dos/das próprias/os eleitores/as 
durante o período de homologação dos dados. Dessa forma entendemos que essa 
informação que cabe à Comissão já foi disponibilizada. Quanto à solicitação de 
informação sobre os IPs, a Comissão providenciará um relatório com os Ips contendo 
data e hora do voto, por urna, com anonimização de dados sensíveis em atenção ao 
parecer do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais da UFAM (Processo no: 
23105.007138/2021-08 já disponibilizado para a Chapa 21); 

3) “Os eleitores habilitados (que inclui os não votantes)”: a relação de 
eleitores/as habilitados a votar já foi publicizada no dia 25/02/2021 e a relação de 
votantes foi divulgada em 11/03/2021. A chapa pode utilizar essas informações para 
realizar as análises que desejar. 

4) “Um relatório com todos os comandos SQL executados até o 
momento no banco de dados”: A comissão solicitará a emissão desse relatório; 

Assim que esses relatórios estiverem prontos daremos publicidade aos mesmos 
e encaminharemos às duas chapa, 21 e 33. 

Sobre o questionamento de que “servidores com comprovação de votação e 
apesar disso, não aparecem na lista de votantes”, não conseguimos entender do que se 
trata pois o sistema não emite esse tipo de documento e não houve nenhum 
questionamento seja por votante ou Chapa a esse respeito que nos permitisse avaliar 
incongruências. 

Por último, ressaltamos que em nenhum momento anterior houve 
questionamentos das chapas para o sistema SAELE, tanto que se realizou o 1º turno 
com manifestações de lisura do processo. Numa fala proferida em reunião desta 



Comissão, por representante da Chapa 21, se disse e repetiu-se que “uma vez iniciado 
o processo, não se mudam as regras do jogo”. A Consulta continuará seguindo o que 
expressa o Regimento aprovado por todas as chapas. 

 
Atenciosamente, 
 

Profa. Dra. Iolete Ribeiro da Silva 
Presidenta 

 
 


