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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DE CONSULTA 

 

Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às 08 h 00 min (oito horas), de forma 1 

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

meet.google.com/xak-hodo-eso), ocorreu a segunda 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. Informes; 2. Aprovação da Ata da Primeira Reunião; 3. Apreciação da minuta 5 

do Edital de Abertura de Inscrições; 4. Definição de responsável por alimentar o site da CEC; 6 

5. Proposta de Regimento da CEC; 6. O que ocorrer. Participaram da reunião: Profa. Zilda 7 

Joaquina Cohen Gama dos Santos (Presidente), Prof. Manoel Roberval Pimentel Santos (Vice-8 

presidente), Túlio Pereira de Souza (Primeiro Secretário), Jefferson Fernandes Dantas (membro 9 

técnico-administrativo titular), Emerson Fernandes de Souza (membro técnico-administrativo 10 

titular), Lídia Cristiany Assunção Sarmento (Segunda Secretária) e Bruno de Jesus Sousa Lopes 11 

(membro discente titular). 1. INFORMES. A Profa. Zilda informou que a Secretaria-Geral dos 12 

Conselhos Superiores (Sege) encaminhou e-mail à Seção Sindical dos Docentes da 13 

Universidade Federal do Oeste do Pará (SindUfopa) solicitando o Siape do Prof. Jackson 14 

(membro docente suplente) para fins de correção da designação da CEC, uma vez que na 15 

Decisão nº 37/2021 publicou-se as informações de servidor homônimo; a Sege também 16 

solicitou ao SindUfopa a indicação de substituto(a) da Prof. Anne Rapp Py Daniel (membra 17 

docente suplente), pois a mesma apresentou pedido de desistência da participação na CEC. A 18 

Prof. Zilda informou que, em conversa com a Presidente do SindUfopa, a mesma disse que iria 19 

conversar com a Sege para saber qual o melhor procedimento em relação à substituição da 20 

Profa. Anne Rapp, pois não estava confortável em indicar individualmente um substituto, uma 21 

vez que foi uma indicação definida dentro da Assembleia Docente. A Prof. Zilda informou, a 22 

partir de sugestão do Prof. Manoel Roberval, que será concedida tolerância de 5 (cinco) 23 

minutos, a partir do horário marcado, para o início das próximas reuniões. A Prof. Zilda 24 

comunicou que o Coordenador da Assessoria de Comunicação informou que foi aprovada a 25 

solicitação da CEC de criação de uma página dentro do site institucional da Ufopa e que, ainda 26 

na noite do dia 10/10/2021, foi encaminhado memorando ao CTIC autorizando a criação da 27 

página; o Coordenador da Comunicação também informou que quem deve alimentar a página 28 

da CEC é a própria comissão ou a Sege, como teria ocorrido no pleito anterior. Em relação às 29 

demais solicitações que haviam sido dirigidas ao CTIC (criação de e-mail e vinculação dos 30 

membros da comissão à unidade da CEC no Sipac) o servidor Jefferson informou que, em 31 

contato com o Diretor da unidade, o mesmo garantiu que seria a primeira demanda a ser 32 

repassada para atendimento da equipe pela manhã.  2. APROVAÇÃO DA ATA DA 33 

PRIMEIRA REUNIÃO. A Profa. Zilda solicitou a inclusão na Ata da Primeira Reunião de 34 

duas informações que não constavam: i) o link em que ocorreu a reunião; e, ii) o 35 

encaminhamento, referente ao primeiro ponto da pauta, de que seria solicitado à Sege a emissão 36 

de uma nova Decisão, identificando o Presidente, Vice-presidente e Secretários da comissão. 37 

Com estas inserções, a Ata foi aprovada à unanimidade. 3. APRECIAÇÃO DA MINUTA DO 38 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES. Quanto a este ponto da pauta apreciou-se a 39 

minuta de Edital de Abertura de Inscrições, que deverá ser publicado ainda no dia 11/10/2021, 40 

elaborada pelos servidores Jefferson e Túlio, deliberando-se pelas seguintes 41 

adequações/alterações em relação ao texto originalmente proposto: i) padronizar o uso da 42 

expressão “processo de consulta prévia e informal” no edital, evitando o uso da expressão 43 

“eleição”; ii) estabelecer que a inscrição da chapa deve ocorrer necessariamente a partir do e-44 

mail institucional do(a) candidato(a) a Reitor(a); iii) especificar, no item 2.3 do edital, os 45 

documentos que devem ser encaminhados tanto em relação ao candidato(a) a Reitor(a) quanto 46 

Vice-reitor(a); iv) definir a data de 18/10/2021 para a homologação das inscrições da chapa. 47 
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Definiu-se também que seria registrado, junto à Sege, uma incongruência na Resolução nº 48 

289/2021: o Art. 26, §5º, estabelece que a CEC homologará a inscrição das chapas no prazo de 49 

24 horas após o encerramento das inscrições (o que corresponderia ao dia 17/10/2021, um 50 

domingo), enquanto o cronograma da consulta (Anexo I da Resolução) estabelece que a 51 

homologação ocorrerá em 18/10/2021. Como já registrado, a comissão deliberou por 52 

estabelecer, no edital de abertura das inscrições, a data de 18/10/2021 para homologação, como 53 

previsto no cronograma da Consulta. 4. DEFINIÇÃO DE RESPONSÁVEL POR 54 

ALIMENTAR O SITE DA CEC. Quanto a este ponto da pauta, definiu-se como 55 

encaminhamento que a Profa. Zilda solicitaria da Sege apoio para a alimentação/inserção de 56 

informações no site da CEC. Caso a Sege não pudesse prestar esse apoio, o servidor Túlio se 57 

disponibilizou a ficar responsável por alimentar/inserir as informações no site.  5. PROPOSTA 58 

DE REGIMENTO DA CEC. Quanto a este ponto da pauta, definiu-se que a comissão 59 

elaboraria um regimento interno para regulamentar suas atividades; os servidores Emerson e 60 

Jefferson se voluntariaram para redigir uma minuta de regimento, à ser apreciada em reunião 61 

futura. 6. O QUE OCORRER. Ao final, ficou pré-agendada a próxima reunião para o dia 62 

14/10/2021. Nada mais havendo a tratar, às 09 h 20 min (nove horas e vinte minutos), a Profa. 63 

Zilda Joaquina Cohen Gama dos Santos, Presidente, declarou encerrada a reunião, e eu, Túlio 64 

Pereira de Souza, secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por todos os 65 

presentes. 66 

Santarém/PA, 11 de outubro de 2021. 
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