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RESULTADOS

DA

PONTUAÇÃO

DO

COLEGIADO

DA

CONSCIENCIOLOGIA – 1a FASE

RELATÓRIO
Foz do Iguaçu, 30 de setembro de 2015.
Comissão Pró-Colegiado da Conscienciologia
É com enorme satisfação que vimos por meio deste documento anunciar os resultados da primeira fase da Pontuação para criação do Colegiado da Conscienciologia.
I. CONSIDERAÇÕES

INICIAIS

1. Cadastrados. Conforme a metodologia acordada, as pessoas aptas a votar foram aquelas inclusas em alguma das listagens de voluntários, com respectivos CPFs, repassadas oficialmente pelas
ICs e demais instâncias à comissão. O número total de cadastrados correspondeu a 1.448 voluntários.
2. Problemas técnicos. Infelizmente a plataforma online utilizada para essa primeira fase apresentou uma série de limitações para a utilização do Instrumento de Pontuação: ausência de senha; não
possibilidade de continuidade da pontuação de onde parou em caso de interrupção; ausência de bloqueio de novo acesso para quem já havia concluído a pontuação; dentre outros.
3. Eliminações. Felizmente, como previsto pela comissão, todos esses problemas foram corrigidos posteriormente para a compilação dos resultados. Desse modo, foram eliminados:
 Registros sem CPFs: 6 registros apareceram com erro, sem número de documento.
 Pontuação repetida 2 vezes: 1 pessoa finalizou 3 vezes. Considerou-se apenas a 1a.
 Pontuação repetida 1 vez: 7 pessoas finalizaram 2 vezes. Considerou-se apenas a 1a.
 CPFs não cadastrados: 43 pessoas pontuaram com CPFs não presentes nas listas oficiais.
4. Pontuações Válidas. Subtraindo as eliminações e abstenções, a primeira fase da pontuação
contou com 495 pontuações válidas, correspondente a 34,2% do total de voluntários cadastrados.
II. RESULTADOS

DA

PONTUAÇÃO – 1a FASE

Obs.: Os valores marcados com verde foram os vitoriosos.
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III. ESTATÍSTICAS

DA

PARTICIPAÇÃO

As estatísticas da primeira fase da pontuação, referente à participação das instâncias da CCCI,
apresentaram a seguinte configuração:

IV. CONCLUSÃO
A título de analogia, a participação de apenas 34,2% quando comparada a média de engajamento em democracias nas quais o voto não é obrigatório, este valor pode ser considerado bom, pois está
acima da média. Mesmo assim, a comissão considera que em se tratando do voluntariado da CCCI, do
envolvimento das instâncias, ele ficou aquém do esperado. Sugerimos um esforço de maior conscientização das ICs e demais instâncias no sentido de promover a participação para a próxima fase.
Laênio Loche
Coord. da Comissão Pró-Colegiado.
	
  

