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Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às 14 h 00 min (quatorze horas), de 1 

forma remota, através do serviço de videoconferência google meet (link da reunião: 2 

meet.google.com/kgw-fuaj-fqg), ocorreu a primeira reunião da Comissão Eleitoral de Consulta 3 

(CEC) instituída pela Decisão Consun nº 37, de 07 de outubro de 2021, para discussão da 4 

seguinte pauta: 1. Escolha da presidência e secretaria; 2. Definição das formas de comunicação 5 

da CEC; 3. Comunicação sobre a abertura das inscrições; 4. Pré-agendamento da próxima 6 

reunião. Participaram da reunião: Profa. Zilda Joaquina Cohen Gama dos Santos (membra 7 

docente titular), Prof. Manoel Roberval Pimentel Santos (membro docente titular), Prof. 8 

Jackson Fernando Rego Matos (membro docente suplente), Túlio Pereira de Souza (membro 9 

técnico-administrativo titular), Jefferson Fernandes Dantas (membro técnico-administrativo 10 

titular), Emerson Fernandes de Souza (membro técnico-administrativo titular), Lídia Cristiany 11 

Assunção Sarmento (membra discente titular) e Thiago Pereira Martins (membro discente 12 

titular). O Prof. Jackson Fernando Rego Matos participou da reunião devido à ausência da 13 

Profa. Lia de Oliveira Melo, membra docente titular, que está de férias. O membro discente 14 

titular Bruno de Jesus Sousa Lopes justificou a impossibilidade de participar da reunião, porém 15 

não houve tempo hábil para convocar um suplente. 1. ESCOLHA DA PRESIDÊNCIA E 16 

SECRETARIA. Inicialmente, antes de adentar na pauta, o Prof. Manoel Roberval sugeriu que 17 

cada um dos presentes fizesse uma breve apresentação, uma vez que nem todos se conheciam. 18 

Acatando-se a sugestão, cada um dos presentes fez uma breve apresentação pessoal. Na 19 

sequência, adentrando-se no primeiro ponto da pauta, o Prof. Manoel Roberval sugeriu para a 20 

Presidência e Secretaria os nomes da Prof. Zilda e do Téc.-Administrativo Túlio. A Prof. Zilda 21 

se prontificou para assumir a Secretaria, indicando o Téc.-Administrativo Túlio para a 22 

Presidência. O Téc.-Administrativo Túlio, por sua vez, afirmou que se sentia mais confortável 23 

para assumir a função de Secretaria, sugerindo que a Profa. Zilda assumisse a Presidência. O 24 

Prof. Jackson, chamando a atenção para a necessidade de experiência e maturidade para a 25 

função, sugeriu que o Prof. Manoel Roberval assumisse a Presidência, que o Téc.-26 

Administrativo Túlio ficasse com a Vice-presidência, e que a Profa. Zilda fosse a Secretária. O 27 

Prof. Jackson também sugeriu que fosse escolhido um segundo secretário, que poderia ser um 28 

discente. Após o Prof. Manoel Roberval expor razões de ordem profissional e pessoal para não 29 

assumir a Presidência, a Profa. Zilda aceitou assumir a função. Ao final, de comum acordo, 30 

definiu-se a Prof. Zilda como Presidente, o Prof. Manoel Roberval como Vice-presidente, o 31 

Téc.-Administrativo Túlio como Primeiro Secretário e a Discente Lídia como Segunda 32 

Secretária. Definiu-se ainda que será solicitado à Secretaria Geral dos Conselhos a emissão de 33 

uma nova Decisão designando os membros da CEC, com a identificação de seu Presidente, 34 

Vice-Presidente e Secretários. 2. DEFINIÇÃO DAS FORMAS DE COMUNICAÇÃO DA 35 

CEC. No segundo ponto de pauta discorreu-se sobre a necessidade de se providenciar, com 36 

urgência, um e-mail institucional e uma página para a comissão no site da Ufopa, pois as 37 

inscrições das chapas já iniciam na segunda-feira (11/10/2021). O Téc.-Administrativo Túlio 38 

relatou que, em conversa com o Diretor do CTIC, o mesmo orientou que o(a) Presidente da 39 

CEC solicitasse a recuperação de senha de um e-mail da comissão já existente 40 

(comissaoeleitoral@ufopa.edu.br), bem como esclareceu que era possível a criação de uma 41 

página para a comissão no site institucional, mediante solicitação. O Prof. Manoel Roberval 42 

observou a necessidade de criação, dentro do Sipac, de um órgão temporário da Comissão 43 

Eleitoral, para que fosse possível aos membros assinarem documentos, como membros da CEC, 44 

diretamente no Sipac. O Téc.-Administrativo Jefferson verificou que já existe tal órgão 45 

cadastrado no Sipac, sendo necessário apenas solicitar ao CTIC a vinculação dos membros da 46 

comissão à ele. Ao final, como encaminhamento deste ponto de pauta, definiu-se que a 47 
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Presidente da Comissão, por meio de seu e-mail institucional pessoal, solicitaria ao CTIC: i) a 48 

recuperação de senha do e-mail comissaoeleitoral@ufopa.edu.br; ii) a criação de uma página, 49 

dentro do site da Ufopa, para a divulgação de informações pela Comissão Eleitoral; iii) a 50 

vinculação dos membros da comissão ao órgão da CEC existente no Sipac. 3. 51 

COMUNICAÇÃO SOBRE A ABERTURA DAS INSCRIÇÕES. Quanto a este ponto da 52 

pauta, chegou-se ao consenso de que não seria necessário a publicação de um novo edital, 53 

regulamentando todo o processo de consulta, uma vez que a própria Resolução Consun nº 289, 54 

de 23 de setembro de 2021, já se encarregou disso. Seria necessário apenas a divulgação de um 55 

“aviso”, reforçando os pontos específicos da resolução referentes à inscrição, como prazos e 56 

documentos necessários. Após intervenção do Téc.-Administrativo Emerson, salientando a 57 

importância de um ato formal de abertura das inscrições, definiu-se como encaminhamento 58 

deste ponto de pauta que na segunda-feira (11/10/2021), ainda pela manhã, será publicado um 59 

edital de abertura das inscrições de chapas, reforçando os aspectos da Resolução nº 289 60 

referente às inscrições e trazendo a própria resolução como anexo. Definiu-se ainda que os 61 

Téc.-Administrativos Jefferson e Túlio farão uma minuta desse edital de abertura, que será 62 

apreciada na próxima reunião da CEC. 4. AGENDAMENTO DA PRÓXIMA REUNIÃO. 63 

Ao final, agendou-se a próxima reunião da comissão para o dia 11/10/2021, às 08 h 00 min 64 

(oito horas), para apreciar a minuta do edital de abertura. Nada mais havendo a tratar, às 15 h 65 

40 min (quinze horas e quarenta minutos), a Profa. Zilda Joaquina Cohen Gama dos Santos, já 66 

na qualidade de Presidente, declarou encerrada a reunião, e eu, Túlio Pereira de Souza, 67 

secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por todos os presentes. 68 

Santarém/PA, 09 de outubro de 2021. 
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