Reagendamento do processo de votação para escolha do coordenador da COCEN –
UNICAMP para o período 2020-2024

Prezados Colegas,
Primeiramente esperamos que toda a comunidade de colaboradores, assim como seus
familiares estejam bem. A comissão eleitoral, designada para organizar o processo de
eleição do coordenador(a) do COCEN, dirige-se a comunidade de colaboradores dos
Centros e Núcleos da Unicamp para apresentar o novo calendário para eleição do
coordenador da COCEN e esclarecer os motivos que determinaram a escolha da data
proposta abaixo.
Como é do conhecimento de todos, o mundo atravessa uma pandemia de grade impacto
para a saúde causada pela COVID-19. Nosso país, segundo as autoridades de saúde,
encontra-se no início da fase exponencial de crescimento do número de pessoas
infectadas, cujo pico deverá ocorrer no final de abril início de maio. Portanto, os próximos
meses compreenderão o período mais difícil para a população como um todo. Todos nos
temos desafios a serem enfrentados na vida particular, com cuidados pessoais e dos
familiares ao mesmo tempo que precisamos cumprir nossas obrigações relacionadas ao
trabalho.
Em nosso comunicado anterior, informamos que o processo eleitoral foi cancelado
principalmente em virtude de problemas técnicos de cadastro de eleitor no sistema
eletrônico de votação. Recebemos muitas queixas também em relação a dificuldades de
acesso ou uso de Virtual Private Network (VPN). A comissão eleitoral identificou 267
casos de dificuldade de acesso ao sistema e efetivação da votação. Para resolver esses
problemas, estamos trabalhando junto ao CCUEC e entraremos em contato
individualmente com cada colaborador que não conseguiu efetivar seu voto. Quanto ao
uso do VPN, elaboraremos um tutorial para a instalação e o uso dessa rede para que, no
momento da votação, este recurso não seja um impedimento.
Assim, esclarecemos que estamos trabalhando para concluirmos com sucesso o
primeiro processo de escolha do coordenador da COCEN, processo que é de grande
importância para a comunidade dos Centros e Núcleos da Unicamp. Para isso, estamos
propondo a reabertura do processo de votação nos dias 03 e 04 de agosto de 2020.
Atenciosamente,

Campinas, 14 de abril de 2020
Comissão Eleitoral

