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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DE CONSULTA 

 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às 09 h 55 min (nove horas 1 

e cinquenta e cinco minutos), de forma remota, através do serviço de videoconferência google 2 

meet (link da reunião: meet.google.com/miu-rxsy-fej), ocorreu a décima reunião da Comissão 3 

Eleitoral de Consulta (CEC) instituída pela Decisão Consun nº 37, de 07 de outubro de 2021, 4 

para discussão da seguinte pauta: 1. Informes; 2. Parâmetros da eleição no SigEleições; 3. Lista 5 

de votantes; 4. Estrutura do debate; 5. O que ocorrer. Participaram da reunião: Zilda Joaquina 6 

Cohen Gama dos Santos (Presidente), Manoel Roberval Pimentel Santos (Vice-presidente), Lia 7 

de Oliveira Melo (membra titular), Túlio Pereira de Souza (Primeiro Secretário), Jefferson 8 

Fernandes Dantas (membro titular), Emerson Fernandes de Souza (membro titular), Richard 9 

Caio Silva Rego (membro suplente), Maria de Nazaré Eleutério de Brito (membra suplente), 10 

Lídia Cristiany Assunção Sarmento (Segunda Secretária), Ana Carla dos Santos Gomes 11 

(representante da Chapa “Novos Sonhos”), Gustavo da Silva Claudiano (representante da 12 

Chapa “EVOLUÇÃO: Ação Ufopa”); também participaram da reunião os seguintes servidores 13 

do Ctic: Luciano Parintins Viana, Kleison Silveira Paiva e Antônio Fabrício Guimarães de 14 

Sousa. 1. INFORMES. A membra Zilda passa os seguintes informes: que o setor de 15 

Comunicação, respondendo memorando da CEC, informou que há dois canais de comunicação 16 

que podem ser usados para transmissão do debate, sendo um no Youtube e outro no Instagram; 17 

a Comunicação ainda recomendou que fossem realizados testes de transmissão nos referidos 18 

canais; que o Sistema Tapajós de Comunicação (STC), respondendo ofício da CEC, indicou o 19 

jornalista Zé Rodrigues para mediar o debate a ser realizado no dia 19/11/2021, sendo que o 20 

referido jornalista, de acordo com a gerente de comunicação do STC, já tem experiência com 21 

debates; que a CEC recebeu uma demanda do Núcleo de Acessibilidade da Ufopa, que por sua 22 

vez foi demandado pela Associação Santarena para Inclusão das Pessoas Cegas e com Baixa 23 

Visão (Assic), no sentido de agendar uma reunião para discutir meios de assegurar a 24 

participação de alunos e servidores cegos e com baixa visão no processo de votação; que será 25 

agendada reunião conjunta para o dia 03/11/2021, com a participação da CEC, Núcleo de 26 

Acessibilidade, Assic e também Ctic, para discutir a questão da acessibilidade no processo de 27 

votação da consulta; que o Consun, em reunião extraordinária, confirmou o entendimento da 28 

CEC no sentido da impossibilidade de membro do Consun ser membro, de forma simultânea, 29 

da Comissão Eleitoral, ainda que na condição de suplente, e que o Prof. Jackson, membro 30 

suplente da CEC, solicitaria seu licenciamento do Consun até o dia 07/12/2021, quando se 31 

encerram as atividades da CEC. O servidor Luciano informou que o servidor Kleison Paiva será 32 

o representante do Ctic no Grupo de Trabalho para elaboração do Plano de Contingência. 2. 33 

PARÂMETROS DA ELEIÇÃO NO SIGELEIÇÕES. A membra Zilda inicia esclarecendo 34 

que se fez necessário uma outra reunião com a participação do Ctic para discutir o cadastro da 35 

eleição no sistema SigEleições pois, como já falado em reunião anterior, nenhuma das quatro 36 

fórmulas de apuração da votação constantes no formulário de cadastro fornecido pelo Ctic 37 

parece corresponder a fórmula prevista no art. 40 da Resolução nº 289/2021. Na sequência, o 38 

servidor Antônio Fabrício, do Ctic, esclareceu que o formulário fornecido para cadastro estava 39 

desatualizado, contudo, já estava implementada no SigEleições uma estratégia de apuração 40 

denominada PARIDADE POR GRUPOS, que corresponderia a fórmula do art. 40 da Resolução 41 

nº 289/2021. Para demonstrar o funcionamento da referida estratégia de apuração, o servidor 42 

Antônio Fabrício mostrou trechos do código utilizado para implementar a estratégia, bem como 43 

fez um cálculo demonstrativo, utilizando dados de uma eleição anterior, para comprovar que o 44 

cálculo realizado pelo SigEleições era correto. Durante essa demonstração, porém, percebeu-se 45 

que apesar de a fórmula implementada corresponder àquela do art. 40 da Resolução nº 46 
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289/2021, seria necessário realizar uma adequação quanto a atribuição dos valores das variáveis 47 

correspondentes ao universo de votantes por categoria (identificadas por UDoc, UT e UDis na 48 

Resolução), uma vez que o código atual atribui a essas variáveis apenas o total dos votos válidos 49 

de cada categoria, e não o total de votantes (incluindo brancos e nulos), como determina os 50 

artigos 40 e 41 da Resolução nº 289/2021. Foram então tomados os seguintes 51 

encaminhamentos: o Ctic providenciaria a atualização do formulário de cadastro da eleição, 52 

para que posteriormente a CEC fizesse a solicitação por meio do formulário atualizado; a CEC 53 

enviaria memorando ao Ctic solicitando: i) a adequação quanto as variáveis correspondentes ao 54 

universo de votantes por categoria, constantes da fórmula de apuração dos votos, para que estas 55 

passem a se referir ao total de votantes por categoria, incluídos os brancos e nulos, e não apenas 56 

aos votos válidos, como atualmente implementado no sistema e, ii) que o Boletim de Apuração 57 

gerado ao fim da votação contenha necessariamente todas as informações elencadas no art. 41 58 

da Resolução nº 289/2021. Na sequência, após questionamento da membra Zilda, o servidor 59 

Antônio Fabrício esclareceu que a opção de auditoria pelo sistema, constante do formulário 60 

para cadastro de eleição, consiste na geração de uma chave a ser utilizada pelo(a) Presidente da 61 

CEC tanto para “abrir a urna” (iniciar a votação) quanto para homologar o resultado da apuração 62 

após o fim da votação. Tal chave consiste em um arquivo com uma sequência de caracteres que 63 

pode ser armazenado no computador ou pendrive, por exemplo. Após o encerramento desse 64 

ponto de pauta os servidores do Ctic saíram da sala de reunião. 3. LISTA DE VOTANTES. A 65 

membra Zilda informou que a CEC já recebeu as listas de votantes referentes aos servidores 66 

(docentes e técnico-administrativos), aos alunos de graduação e aos alunos de pós-graduação, 67 

solicitadas da Progep, DRA e Proppit, respectivamente. A membra Zilda exibiu o memorando 68 

por meio do qual a DRA encaminhou a lista de discentes matriculados no semestre letivo 69 

2021.1, extraída do SIGAA no dia 22/10/2021. No referido memorando, a DRA informa que 70 

podem ocorrer alterações na lista em virtude de trancamento, cancelamento e integralização. 71 

Considerando que a Resolução Consun nº 289, de 23 de setembro de 2021, foi silente quanto 72 

ao marco temporal a ser considerando para a emissão da lista de discentes matriculados, a 73 

Comissão, de forma unânime, tendo em vista os prazos operacionais e regimentais para a 74 

divulgação da lista geral de votantes, deliberou por estabelecer o dia 03/11/2021 como a data 75 

padrão a ser considerada para a extração, do Sigaa, da lista de discentes de graduação 76 

matriculados, estendendo ainda essa mesma data para a emissão de lista atualizada de servidores 77 

e discentes de pós-graduação. Quanto a lista de servidores docentes e técnico-administrativos 78 

enviada pela Progep, a membra Zilda, apresentando a lista encaminhada, apontou a necessidade 79 

de a Comissão deliberar sobre a situação dos servidores da Ufopa em exercício provisório em 80 

outros órgãos/entidades e dos servidores de outros órgãos/entidades em exercício na Ufopa, 81 

uma vez que essa hipótese não estava expressamente definida no Art. 23 da Resolução nº 82 

289/2021; após as discussões, a Comissão, por unanimidade, deliberou por considerá-los não 83 

aptos a votar, nos termos do parágrafo único do Art. 23 da Resolução nº 289/2021, estendendo 84 

aos servidores em exercício provisório o mesmo tratamento aplicável aos servidores cedidos. 85 

Quanto a lista de discentes da pós-graduação, enviada pela Proppit, a membra Zilda exibiu 86 

memorando enviado pela Diretoria de Pós-Graduação (DPG) em que se informa que foram 87 

enviadas duas listas de alunos de pós-graduação: i) uma que atende completamente aos critérios 88 

do art. 23, III, da Resolução nº 289/2021, ou seja, estão matriculados no período letivo vigente 89 

(2021.2, no caso da pós) e, ii) outra com alunos que estão ativos, porém realizaram matrículas 90 

em semestres anteriores em atividades como projeto de tese/dissertação/qualificação e mantém 91 

o vínculo aberto até a defesa (tais alunos não realizaram o ato de matrícula no semestre 2021.2). 92 

Quanto a esta segunda lista, a Comissão, após as discussões e de forma unânime, deliberou por 93 

considerá-los aptos a votar, uma vez que é um costume/prática dos programas de pós-graduação 94 

da Ufopa não exigirem que os discentes renovem sua matrícula a cada semestre para as 95 

atividades como projeto de tese/dissertação/qualificação; além disso, estes discentes, ainda que 96 
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matriculados em semestre anterior, continuam fazendo suas atividades acadêmicas 97 

normalmente até sua defesa. Ainda em relação aos discentes de pós-graduação, a membra Zilda 98 

trouxe para discussão a situação dos chamados alunos especiais, que são alunos de outras 99 

instituições que optam por cursar determinadas disciplinas nos cursos de pós-graduação da 100 

Ufopa. Após as discussões, de forma unânime, deliberou-se por não os considerar aptos a votar, 101 

uma vez que não são propriamente alunos da Ufopa. Por fim, e ainda em relação a pós-102 

graduação, deliberou-se, unanimemente, por encaminhar memorando ao Ctic instando-os a 103 

procurar soluções técnicas para a inclusão dos discentes das residências profissionais 104 

(atualmente são duas: uma vinculada ao Isco e outra ao Ibef) como aptos a votar no SigEleições, 105 

pois, como informado pela Proppit, atualmente estes alunos não estão cadastrados no Sigaa 106 

devido ao módulo de Residência ainda não está habilitado. 4. ESTRUTURA DO DEBATE. 107 

Tendo em vista a hora avançada, por proposição da membra Zilda, a Comissão, de forma 108 

unânime, retirou este ponto da pauta, para discussão em reunião futura. 5. O QUE OCORRER. 109 

Não houve. Nada mais havendo a tratar, às 12 h 05 min (doze horas e cinco minutos), a Profa. 110 

Zilda Joaquina Cohen Gama dos Santos, Presidente, declarou encerrada a reunião, e eu, Túlio 111 

Pereira de Souza, secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por todos os 112 

presentes. 113 

Santarém/PA, 29 de outubro de 2021. 

 

 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 29/10/2021

ATA Nº 10/2021 - CEC (11.24.01) 
(Nº do Documento: 10) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 05/11/2021 14:51 )
ANA CARLA DOS SANTOS GOMES

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

IEG (11.01.09)

Matrícula: 2375795

 (Assinado digitalmente em 08/11/2021 12:38 )
ANTONIO FABRICIO GUIMARAES DE SOUSA

ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO

CTIC (11.01.39)

Matrícula: 1825166

 (Assinado digitalmente em 08/11/2021 17:26 )
EMERSON FERNANDES DE SOUZA

ADMINISTRADOR

PROGES (11.01.28)

Matrícula: 2993451

 (Assinado digitalmente em 08/11/2021 20:45 )
GUSTAVO DA SILVA CLAUDIANO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

IBEF (11.01.06)

Matrícula: 2383549

 (Assinado digitalmente em 05/11/2021 16:49 )
JEFFERSON FERNANDES DANTAS

ARQUIVISTA

ARQ (11.01.04.05)

Matrícula: 1089706

 (Assinado digitalmente em 05/11/2021 15:50 )
KLEISON SILVEIRA PAIVA

TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

CTIC (11.01.39)

Matrícula: 2276884

 (Assinado digitalmente em 05/11/2021 15:59 )
LIA DE OLIVEIRA MELO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

IBEF (11.01.06)

Matrícula: 1122443

 (Assinado digitalmente em 05/11/2021 17:07 )
LUCIANO PARINTINS VIANA
ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO

CTIC (11.01.39)

Matrícula: 2828471

 (Assinado digitalmente em 06/11/2021 17:08 )
MANOEL ROBERVAL PIMENTEL SANTOS

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

IEG (11.01.09)

Matrícula: 1739961

 (Assinado digitalmente em 08/11/2021 08:36 )
MARIA DE NAZARE ELEUTERIO DE BRITO

BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA

CJUR (11.01.36)

Matrícula: 2158789

 (Assinado digitalmente em 05/11/2021 14:35 )
RICHARD CAIO SILVA REGO
ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO

CTIC (11.01.39)

Matrícula: 2827449

 (Assinado digitalmente em 05/11/2021 14:14 )
TÚLIO PEREIRA DE SOUZA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

CCC (11.06.02.01)

Matrícula: 2417689

 (Assinado digitalmente em 05/11/2021 14:18 )
ZILDA JOAQUINA COHEN GAMA DOS SANTOS

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

ICS (11.01.08)

Matrícula: 1837022

 (Assinado digitalmente em 08/11/2021 13:07 )
LIDIA CRISTIANY ASSUNÇÃO SARMENTO

DISCENTE

Matrícula: 201701021
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