
NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Comissão Eleitoral, designada pela Portaria nº. 465/2022 – GR/UEMA,

alterada pela Portaria nº 598/2022-GR/UEMA, vem a público comunicar à

comunidade universitária e a sociedade em geral que a eleição ocorrida ontem,

dia 12 de setembro de 2022, para composição da Lista Tríplice para escolha do

Reitor e Vice-Reitor da Universidade Estadual do Maranhão, transcorreu de

forma segura e tranquila, com a presença e acompanhamento de todas as

chapas e fiscais por elas designados, não havendo qualquer reclamação formal

no transcurso da eleição, bem como indício de fraude no processo de votação

e na apuração do resultado.

Todos os candidatos tiveram o mesmo tempo e as mesmas oportunidades de

se apresentarem à comunidade universitária, durante os 31 dias de campanha

eleitoral, e cada votante exerceu o seu direito, podendo votar em até três

chapas.

O SIGEleição, utilizado nesta eleição, é um sistema de propriedade da

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e já foi utilizado em eleições de

várias universidades federais e estaduais, inclusive na Uemasul, em 08 de

outubro de 2021. O sistema garante que os votos registrados sejam sigilosos,

não permitindo alteração dos mesmos, garantindo sua inviolabilidade e a

integridade do processo eleitoral, pois diversos mecanismos de segurança

foram implementados. O pioneirismo da eleição on line trouxe à Uema não só

economia de materiais e tempo, como segurança e confiabilidade, assim como

maior participação da comunidade, com o aumento em torno de 20% de

votantes em relação à última eleição para Reitor e Vice-Reitor.

Esse sistema foi apresentado às chapas concorrentes, que tiveram todos os

seus pedidos de informação e esclarecimentos atendidos por esta comissão, e

posteriormente representantes de órgãos técnicos e de controle, tais como

Poder Judiciário, Ministério Público tanto da educação quanto distrital,

Conselho Estadual de Educação, Tribunal Regional Eleitoral, Secretaria de



Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação e Ordem dos Advogados do Brasil,

assim como a entidades de classe no âmbito da Uema, com representatividade

regular.

Ao final da eleição, o sistema realizou a apuração, materializando a vontade

dos eleitores, estando tanto o sistema quanto o resultado da eleição à

disposição do Conselho Universitário, do Ministério Público e do Poder

Judiciário para exame.

Cidade Universitária Paulo VI, em São Luís - MA, 13 de setembro de 2022.
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