
    
 

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

 
 

OFÍCIO N. 021/2021 Manaus, 17 de março de 2021 
 

À 
Chapa 21 

 
Assunto: Denúncia de uso indevido de dados pessoais 
 
Prezado Representante, 

 
Esta Comissão recebeu 3 denúncias de que sua chapa está acessando dados 

pessoais dos/as eleitores/as nesta consulta. 
 
DENÚNCIA: 
“Informo que estou recebendo spam sobre a eleição para reitor da ufam, os spams 

são provenientes das chapas 21 e 55. Recebo os e-mails sem ter me cadastrado em 
nada, ou informado meu e-mail para alguém da chapa.” 

 
Solicitamos elucidações prévias, no prazo de 24 horas, sobre possível infração ao 

Regimento da Consulta. O presente procedimento é de caráter meramente preliminar a 
fim de que esta Comissão possa emitir seu parecer garantindo o direito ao contraditório. 

 
Certos de sua atenção, agradecemos antecipadamente. 
 

Profa. Dra. Iolete Ribeiro da Silva 
Presidenta 
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Chapas 21 e 55 juntas pela mudança!
 
Amigas e amigos estudantes da UFAM, 
  
Esperamos que estejam bem e que logo possamos voltar à normalidade do
convívio acadêmico. 
  
O primeiro turno das eleições para a reitoria foi histórico! Dois fatos
tornam o resultado das urnas especial! 
  
O primeiro foi a participação de 16,55% dos(as) estudantes! Cerca de 5900

Gustavo Cavalcante <gm.gb.guga@gmail.com>

Fwd: Chapas 21 e 55 juntas no 2o turno por MUDANÇAS! 
1 mensagem

Gustavo Cavalcante do Nascimento <gustavo.cavalcante.n@gmail.com> 17 de março de 2021 14:15
Para: gm.gb.guga@gmail.com

---------- Forwarded message --------- 
De: Chapa 21 e Chapa 55 <ufam.mais2021@gmail.com> 
Date: seg., 15 de mar. de 2021 às 11:09 
Subject: Chapas 21 e 55 juntas no 2o turno por MUDANÇAS! 
To: <gustavo.cavalcante.n@gmail.com> 

CLIQUE AQUI PARA SE CREDENCIAR PARA VOTAR NO 2o TURNO

mailto:ufam.mais2021@gmail.com
mailto:gustavo.cavalcante.n@gmail.com
https://ufammais.us7.list-manage.com/track/click?u=600062bf17eb1670c30ed2532&id=7aca008aba&e=2640396d5a
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discentes foram às urnas! Essa é maior participação da história das eleições
para reitoria! E vocês podem aumentar essa participação no 2º turno! 
  
O segundo fato que torna essa eleição especial é que pela primeira vez os
votos dos(as) estudantes podem decidir quem será o novo reitor! 
  
65,8% dos(as) estudantes votaram nas chapas 55 e 21! Isso demonstra
claramente o desejo de mudança de vocês! Ficamos honrados com essa
votação! 
  
No total, 56% da comunidade quer MUDANÇA! (votos totais das chapas
55 e 21 no 1º turno) 
  
Nós, das chapas 21 e 55, estamos aqui para pedir o seu voto mais uma vez!
Desta vez JUNTOS PELO MELHOR PARA NOSSA UFAM! 
  
Temos a proposta de RECUPERAR O TEMPO PERDIDO EM 2020! Que
possamos, com respeito às vidas, periodizar todos(as) os(as) estudantes
o mais rápido possível! 
  
Pedimos que VOTEM! Participem! A MUDANÇA VAI VENCER NO 2º
TURNO! 
  
É SÓ VOCÊ QUERER! VOTE 21! 
  
Atenciosamente, 
  
Prof. Dr. Marco Antonio – candidato a reitor pela Chapa 21 
Prof. Dr. Raimundo Passos – candidato a vice-reitor pela Chapa 21 
Profa. Dra. Andrea Waichman – ex-candidata a reitora pela Chapa 55 
Profa. Dra. Margaria Carmo – ex-candidata a vice-reitora pela Chapa 55 
 

Para conhecer as propostas basta acessar nosso site www.ufammais.com e se
quiser acompanhar nossa campanha acesse nossas redes sociais: 
 
Fanpage: Marcão Reitor Raimundo Vice (facebook.com) 
 
Instagram: Marcao e Raimundo (@marcao_e_raimundo) • Fotos e vídeos do
Instagram 
 
Youtube: https://bit.ly/3arxq6L

Ê
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Declaração de apoio da 55

Assista ao vídeo onde as candidatas
da chapa 55 declaram apoio à
Chapa 21 no segundo turno!

Clique aqui

Recuperar o tempo perdido!

Veja o vídeo com o compromisso da
Chapa 21 com a recuperação do
tempo perdido em 2020!

Clique aqui

AQUI VOCÊ PODE VER PROPOSTAS PARA OS ESTUDANTES
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Comissão de Consulta à Comunidade Universitária para o cargo de 
Reitor/a e Vice-Reitor/a da UFAM - 2021-2025 

 
 

OFÍCIO N. 022/2021 Manaus, 17 de março de 2021 
 

À 
Chapa 21 

 
Assunto: Retificação do Oficio 021/2021 
 
Prezado Representante, 

 
Em referência ao Ofício Nº 021/2021 retificamos o primeiro parágrafo nos termos 

abaixo: 
 
Onde se lê: Esta Comissão recebeu 3 denúncias de que sua chapa está 

acessando dados pessoais dos/as eleitores/as nesta consulta. 
 
Leia-se:  Esta Comissão recebeu 1 denúncia de que sua chapa está acessando 

dados pessoais dos/as eleitores/as nesta consulta. 
 
Atenciosamente, 
 

Profa. Dra. Iolete Ribeiro da Silva 
Presidenta 

 
 



ESCLARECIMENTOS PRÉVIOS 

 

 

À 

Profa. Dra. Iolete Ribeiro da Silva 

Presidente da Comissão de Consulta à Comunidade Universitária 

 

 

Senhora presidente, 

 

 

Ao cumprimentá-la e aos demais membros da comissão, apresentamos nossas 

considerações sobre a denúncia mencionada no Ofício 21/2021: 

 

QUANTO A ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA, temos a CONSIDERAR: 

 

1. A DENÚNCIA NÃO TEM BASE COMPROBATÓRIA, pois acusa a 

Chapa 22 de estar “acessando dados pessoais dos/das eleitores(as) nesta 

consulta” e não apresentar NENHUMA PROVA QUE HOUVE ACESSO 

ABUSIVO aos dados do denunciante e de qual banco de dados seus dados 

teriam sido ACESSADOS. O único elemento apresentado para tentar 

fundamentar a denúncia é um e-mail recebido da Chapa 21 informando sobe 

o apoio recebido no 2º turno pela chapa 55, datado de 15 de março de 2021; 

 

2. Como já informamos em manifestação anterior, os e-mails utilizados pela 

Chapa 21 são obtidos: 1) por meio de sites onde estes estão publicados; 2) 

cadastramento de pessoas em nossas redes sociais; e 3) indicações feitas em 

nossas redes sociais. Novamente, somos uma chapa de oposição 

concorrendo com o atual reitor licenciado, mas que conta com seu staff com 

acesso aos dados dos alunos e servidores no exercício dos cargos. Seria, de 

novo, difícil presumir que estes forneceriam os dados para a chapa 

concorrente. 

 

 

DIANTE DO EXPOSTO, a denúncia mostra-se SEM COMPROVAÇÃO 

FÁTICA para qualquer deliberação de mérito. 

 

 

QUANTO AO MÉRITO, temos a INFORMAR e CONSIDERAR: 

 

 

• INFORMAMOS: 

 

• Para proteger os usuários de internet e definir regras para a prática de envios 

de e-mail marketing, entidades relacionadas à internet, publicidade, 

marketing e agências digitais se uniram para elaborar o Código de 

Autorregulamentação para prática de e-mail marketing (CAPEM). O código 

tem em vista regulamentar as práticas de e-mail marketing para todos os 

envolvidos no envio e recebimento de e-mail como forma de atender às 

legislações sobre o tema; 

https://www.dinamize.com.br/blog/agencia-de-marketing-digital/


 

• O CAPEM estabelece que as bases de dados para envio de e-mails devem 

ser opt-in ou soft opt-in. Isso significa que os destinatários devem ter 

solicitado o recebimento dos envios (opt-in), ou o remetente deve ter alguma 

relação prévia, seja ela comercial ou social, com o destinatário (soft opt-in); 

 

• No caso em tela, o e-mail enviado ao denunciante atende ao CAPEM por se 

tratar do caso de soft opt-in, pois o remetente (uma chapa concorrente no 

processo eleitoral para a escolha da nova reitoria da UFAM) e o destinatário 

(estudante/eleitor da UFAM) possuem relação prévia social e cujo endereço 

de e-mail foi obtido das formas explicitadas em item 2 do tópico anterior; 

 

• O CAPEM estabelece que havendo o soft opt-in (o que demonstramos no 

item anterior), torna-se obrigatório no conteúdo da mensagem, um link para 

opt-out (opção para sair da lista de distribuição) automático e também a 

possibilidade do destinatário se manifestar pedido a retirada do seu endereço 

da lista; 

 

• As duas opções estão disponíveis às pessoas que recebem e-mails da Chapa 

21, abaixo reproduzimos o rodapé do e-mail apresentado pelo denunciante 

como suposta prova de “acesso” aos seus dados pessoais: 

 

 
Link para op out do e-mail do denunciante 

 

• CONSIDERAMOS: 

 

• A denúncia NÃO POSSUI PROVA DE ACESSO AOS DADOS 

PESSOAS do denunciante em algum banco de dados; 

 

• Não existe qualquer finalidade comercial nos e-mails da Chapa 21; 

 

• Os e-mails enviados pela Chapa 21 atendem às normas previstas no 

Código de Autorregulamentação para prática de e-mail marketing 

(CAPEM). 

 

 

DIANTE DO EXPOSTO, não existe qualquer infração ao Regimento da Consulta pelo 

COMPLETO ATENDIMENTO DA CHAPA 21 ÀS NORMAS REFERENTES AO 

ENVIO DE E-MALS MARKETING NO PAÍS. 

 

 



Sem mais para o momento, estamos à disposição para quaisquer outros 

esclarecimentos.  

 

 

Manaus, 18 de março 2021 

 

 

 
Prof. Dr. Allan Soljenítsin Barreto Rodrigues 

Representante da Chapa 21 
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Parecer Nº 04 
Requerente: 1 eleitor 
Requerido: Chapa 21 
Objeto: Análise de denúncia 
 

1. SÍNTESE FÁTICA E FUNDAMENTAÇÃO 

Trata-se de parecer produzido pela Comissão de Consulta à Comunidade 
Universitária para o cargo de Reitor/a e Vice-Reitor/a da UFAM - 2021-2025 
acerca de denúncia encaminhada por um discente informando que estava 
recebendo e-mails das Chapas 21 e 55 sem que tenha se cadastrado ou 
informado seu e-mail. O Discente anexou uma cópia de mensagem enviada a 
partir do endereço ufam.mais2021@gmail.com com data de 15/03/2021 às 
11h09. A denúncia foi recebida no e-mail da Comissão 
(consultaufam2021.2025@gmail.com) em 17/03/2021 às 14h15. 

A Chapa 21 foi notificada em 17/03/2021 e foram solicitadas elucidações 

prévias, entregues à Comissão no dia 18/03/2021. Em sua defesa prévia, a 

Chapa 21 afirma que “... o destinatário (estudante/eleitor da UFAM) possuem 

relação prévia social e cujo endereço de e-mail foi obtido das formas explicitadas 

em item 2 do tópico anterior;” (Fls. 02). As formas de obtenção de e-mails pela 

Chapa 21 são apontadas na Folha 1: “Como já informamos em manifestação 

anterior, os e-mails utilizados pela Chapa 21 são obtidos: 1) por meio de sites 

onde estes estão publicados; 2) cadastramento de pessoas em nossas redes 

sociais; e 3) indicações feitas em nossas redes sociais”. Aduz que “No caso em 

tela, o e-mail enviado ao denunciante atende ao CAPEM por se tratar do caso 

de soft opt-in, pois o remetente (uma chapa concorrente no processo eleitoral 

para a escolha da nova reitoria da UFAM) e o destinatário (estudante/eleitor da 

UFAM) possuem relação prévia social e cujo endereço de e-mail foi obtido das 

formas explicitadas em item 2 do tópico anterior;” (Fls. 02). Aponta ainda que o 

destinatário do e-mail pode sair da lista de distribuição clicando no link disponível 

ao final da mensagem ou se manifestar pedindo a retirada do seu endereço da 

lista (Fls. 02). Às Folhas 03 afirma que: “• A denúncia NÃO POSSUI PROVA DE 

ACESSO AOS DADOS PESSOAS do denunciante em algum banco de dados; • 

Não existe qualquer finalidade comercial nos e-mails da Chapa 21; • Os e-mails 

enviados pela Chapa 21 atendem às normas previstas no Código de 

Autorregulamentação para prática de e-mail marketing (CAPEM). DIANTE DO 

EXPOSTO, não existe qualquer infração ao Regimento da Consulta pelo 

COMPLETO ATENDIMENTO DA CHAPA 21 ÀS NORMAS REFERENTES AO 

ENVIO DE E-MALS MARKETING NO PAÍS”. 

Para análise da denúncia recorremos ao Regimento da Consulta, artigos citados 

abaixo: 

mailto:ufam.mais2021@gmail.com
mailto:consultaufam2021.2025@gmail.com
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Art. 10 - As formas de divulgação das candidaturas e propostas de 

trabalho restringir-se-ão a debates, entrevistas, documentos, meios 

eletrônicos e digitais, faixas e adesivos, de modo a preservar o caráter de 

transparência, imprescindível a uma consulta desta natureza. 

Art. 11 - A propaganda da consulta obedecerá às normas abaixo 

relacionadas: 

I - As peças de propaganda difundidas em espaços próprios das chapas 

em redes sociais (páginas e perfis) deverão observar o caráter ético não 

sendo ofensivas ou lesivas a outrem; 

II - Fica vedado o uso de espaços institucionais oficiais (página da UFAM; 

páginas oficiais de Unidades, departamentos e afins) para divulgação de 

material de campanha; 

III - Não será permitida a propaganda mediante pichações em muros ou 

paredes pertencentes à UFAM. 

 

Da análise da denúncia identifica-se o envio de email da Chapa 21 ao 

Requerente que afirma não ter se cadastrado para tal e expressa manifestação 

de que não deseja integrar lista de distribuição. 

 

2. CONCLUSÃO 

Diante das considerações elencadas no presente parecer, esta Comissão de 

Consulta, Adverte a Chapa 21 quanto à necessidade de respeito ao direito à 

privacidade dos/as votantes. 

Manaus, 19 de março de 2021. 

 

Iolete Ribeiro da Silva 

Diego Castro SquinelloRaiane Alencar da Silva

Dhyene Vieira dos Santos

Antônio José Vale da Costa


