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ATA DA NONA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DE CONSULTA 

 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às 08 h 30 min (oito horas e 1 

trinta minutos), de forma remota, através do serviço de videoconferência google meet (link da 2 

reunião: meet.google.com/wjw-wzjz-agn), ocorreu a nona reunião da Comissão Eleitoral de 3 

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

da seguinte pauta: 1. Informes; 2. Aprovação das Atas de reuniões anteriores; 3. Apreciação da 5 

solicitação de credenciamento de representante e fiscal da chapa Ufopa para Todos; 4. Proposta 6 

de debate do fórum de diretores dos campi; 5. Organização do debate promovido pela CEC; 6. 7 

Plano de Contingência; 7. O que ocorrer. Participaram da reunião: Zilda Joaquina Cohen Gama 8 

dos Santos (Presidente), Manoel Roberval Pimentel Santos (Vice-presidente), Lia de Oliveira 9 

Melo (membra titular), Túlio Pereira de Souza (Primeiro Secretário), Jefferson Fernandes 10 

Dantas (membro titular), Emerson Fernandes de Souza (membro titular), Richard Caio Silva 11 

Rego (membro suplente), Maria de Nazaré Eleutério de Brito (membra suplente), Thiago 12 

Pereira Martins (membro titular), Lídia Cristiany Assunção Sarmento (Segunda Secretária), 13 

Ana Carla dos Santos Gomes (representante da Chapa “Novos Sonhos”) e Gustavo da Silva 14 

Claudiano (representante da Chapa “EVOLUÇÃO: Ação Ufopa”). 1. INFORMES. A membra 15 

Zilda passa os seguintes informes: que a TV Tapajós a contatou pedindo que gravasse um vídeo 16 

com informações básicas sobre o processo de consulta, para ser exibido no jornal de meio-dia; 17 

que a TV Liberal, de Belém, havia solicitado o contato de alguém da CEC, porém, até o 18 

momento, não haviam entrado em contato; que havia optado por retirar da pauta da reunião a 19 

elaboração do formulário de cadastro de eleição para o Ctic, por duas razões: i) a pauta ficaria 20 

muito extensa, devido a inclusão de outros pontos que surgiram a partir de demandas 21 

encaminhadas para o e-mail da CEC e, ii) em conversa com o membro Manoel Roberval, 22 

percebeu-se que nenhuma das fórmulas para apuração de votos disponíveis no formulário de 23 

cadastro disponibilizado pelo Ctic era perfeitamente aderente à fórmula de apuração 24 

estabelecida na Resolução nº 289, de 23 de setembro de 2021, sendo que seria enviado um 25 

memorando ao Ctic pedindo esclarecimentos sobre as fórmulas de apuração.  2. 26 

APROVAÇÃO DAS ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES. Foram aprovadas, à 27 

unanimidade, as atas da sexta, sétima e oitava reuniões ordinárias da CEC, que haviam sido 28 

previamente disponibilizadas aos membros da comissão. Por sugestão da membra Lia, acatada 29 

à unanimidade, foi excluída da ata da sexta reunião a menção ao horário de saída do membro 30 

Jackson Fernando da sala de reunião. 3. APRECIAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE 31 

CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE E FISCAL DA CHAPA UFOPA PARA 32 
TODOS. A membra Zilda informa que a chapa “Ufopa para Todos” encaminhou indicação de 33 

representante e fiscal de chapa (Profa. Andrea Simone Rente Leão e Prof. Thiago Almeida 34 

Vieira, respectivamente), justificando a solicitação fora do prazo estabelecido no Edital nº 35 

03/2021/CEC/Ufopa devido ao fato de que a pessoa responsável pela comunicação da chapa 36 

estava com problemas de saúde, sendo enviado comprovante de realização de consulta médica 37 

no período. Inicialmente, discutiu-se a possibilidade de se aceitar indicações fora do prazo 38 

estabelecido no supracitado Edital, sem adentar no mérito dos nomes indicados. Após as 39 

discussões, em que se argumentou que a Resolução nº 289, de 23 de setembro de 2021, não 40 

estabelece um prazo para indicação de representantes e fiscais, e que o prazo concedido pela 41 

CEC para tais indicações foi curto (menos de 24 horas), a Comissão deliberou, de forma 42 

unânime, pela possibilidade de se aceitar as indicações da chapa “Ufopa para Todos”, ainda que 43 

fora do prazo originalmente estabelecido pela Comissão. Em um segundo momento, discutiu-44 

se se os nomes indicados pela chapa atendiam aos requisitos do Edital nº 03/2021/CEC/Ufopa. 45 

O membro Túlio, que ficou responsável por efetuar tal verificação, constatou que: quanto a 46 

indicação para fiscal, não há impedimentos quanto ao nome do Prof. Thiago Almeida Vieira; 47 
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contudo, quanto a indicação para representante da chapa junto à CEC, a Profa. Andréa Simone 48 

Rente Leão, no momento, incide na vedação do item 3.2 do Edital nº 03/2021/CEC/Ufopa, uma 49 

vez que está com assento no Consun em virtude de estar ocupando interinamente a direção do 50 

ICS. Desse modo, após as discussões, deliberou-se, por unanimidade, que a Profa. Andrea 51 

encontrava-se, no momento, impedida de representar a chapa junto à CEC, ficando a critério da 52 

chapa indicar um novo nome ou aguardar o momento em que a Profa. Andrea passe a cumprir 53 

todos os requisitos previstos no Edital nº 03/2021/CEC/Ufopa. 4. PROPOSTA DE DEBATE 54 

DO FÓRUM DE DIRETORES DOS CAMPI. A membra Zilda informou que a Comissão 55 

recebeu um e-mail, do Prof. Luamim Sales Tapajós, consultando sobre a possibilidade da 56 

realização de um debate organizado pelo fórum de diretores dos campi da Ufopa, tendo como 57 

pauta a Ufopa multicampi. Após as discussões, deliberou-se, de forma unânime, por responder 58 

ao e-mail, informando que a CEC é favorável a realização do debate a ser organizado pelo 59 

fórum de diretores dos campi, devendo-se atentar apenas para que o mesmo não coincida com 60 

o debate a ser promovido pela própria CEC. 5. ORGANIZAÇÃO DO DEBATE 61 

PROMOVIDO PELA CEC. A membra Zilda trouxe para discussão um documento 62 

denominado “Proposta para o Debate”, elaborado por ela e pelo membro Jefferson, em que se 63 

definiam as disposições acerca do debate a ser promovido pela CEC, tais como data e horário, 64 

local de realização, objetivos, meios de transmissão, mediação, equipamentos e equipe técnica 65 

necessária, funções do mediador, estrutura e equipe organizadora. Durante as discussões foram 66 

aprovadas, por unanimidade, as seguintes disposições: que o debate ocorrerá no dia 67 

19/11/2021, com início às 18 h e 30 min; que o debate ocorrerá no auditório Wilson Fonseca, 68 

localizado na unidade Rondon, com a presença física no local apenas dos candidatos a Reitor(a) 69 

e Vice-Reitor(a), assessores das chapas (no máximo três), membros titulares da CEC, 70 

Tradutores e intérpretes de Libras (a serem solicitados à Proges) e equipe técnica (6 pessoas) 71 

que realizará a transmissão do debate nos canais oficiais da Ufopa; que será solicitado à 72 

Comunicação que verifique quais veículos de comunicação podem ter interesse em acompanhar 73 

de forma presencial o debate, para fins de definição quanto ao número máximo de presentes no 74 

auditório; que será verificado junto à Comunicação os canais oficiais da Ufopa pelos quais 75 

podem ser transmitidos o debate. Foram aprovadas ainda, de forma unânime, as funções do 76 

mediador sugeridas pela membra Zilda e pelo membro Jefferson no documento “Proposta para 77 

o Debate”. Quanto a definição de quem seria o mediador(a) do debate, surgiram duas propostas: 78 

uma apresentada pelo membro Jefferson, que consistia em encaminhar um pedido ao Sistema 79 

Tapajós de Comunicação para que indicassem um de seus(as) apresentadores(as) para mediar, 80 

de forma não remunerada, o debate, e outra apresentada pelo membro Richard Caio, que 81 

consistia na indicação da professora e jornalista Adriana Pessoa para realizar a mediação. 82 

Decisão: Após as discussões, a Comissão deliberou por seis votos contra dois (6 a 2) por adotar 83 

a proposta apresentada pelo membro Jefferson, qual seja, solicitar a indicação de um mediador 84 

ao Sistema Tapajós de Comunicação. Quanto aos equipamentos e equipe técnica para realizar 85 

a transmissão, também surgiram duas propostas: uma sugerida pelo membro Richard Caio, que 86 

consistia em terceirizar totalmente a transmissão a uma empresa especializada no ramo, que 87 

estaria disposta a realizar o serviço de forma não remunerada, em troca de um atestado de 88 

realização dos serviços, e outra defendida pela membra Zilda, que consistia em primeiro 89 

consultar a Procce sobre a disponibilidade de equipamentos e servidores para auxiliar na 90 

transmissão, para somente depois recorrer a uma empresa terceirizada. Decisão: Após as 91 

discussões, a Comissão deliberou por sete votos contra um (7 a 1) por adotar a proposta 92 

apresentada pelo membro Richard Caio. Quanto a estrutura do debate, o(s) membros(as) Zilda 93 

e Jefferson sugeriram a estruturação em quatro blocos: um de apresentação das chapas, outro 94 

de perguntas entre os candidatos, um terceiro de perguntas da comunidade universitária e o 95 

quarto de considerações finais dos candidatos. Após as discussões decidiu-se, de forma 96 

unânime, postergar a decisão final sobre a estruturação do debate para uma próxima reunião, 97 
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para que os membros tivessem mais tempo para avaliar a proposta apresentada. 6. PLANO DE 98 

CONTINGÊNCIA. A membra Zilda propôs a criação de um grupo de trabalho (GT) com 99 

membros da CEC e Ctic visando elaborar uma sugestão de Plano de Contingência para caso 100 

ocorram intercorrências no dia da consulta que possam atrapalhar o andamento da 101 

votação/apuração, como falta de energia e/ou internet, por exemplo. Durante as discussões, o 102 

membro Manoel Roberval sugeriu a inclusão de alguém da Sinfra no GT, devido a questões de 103 

ordem técnica que escapariam da competência do Ctic, como fornecimento de energia elétrica. 104 

Tanto a proposta de criação do GT, como a de inclusão de alguém da Sinfra em sua composição, 105 

foram aprovadas à unanimidade. Quanto aos membros da CEC a comporem o referido GT, os 106 

membros Emerson, Lia e Richard Caio colocaram os nomes à disposição. Quanto aos membros 107 

do Ctic e Sinfra, deliberou-se que seria solicitado aos referidos setores a indicação de um 108 

membro de cada setor para compor o GT. 7. O QUE OCORRER. A membra Zilda explicou à 109 

Prof. Ana Carla, que havia questionado por e-mail sobre a possibilidade de disponibilização das 110 

gravações das reuniões, que a publicização do teor das reuniões da CEC ocorre exclusivamente 111 

por meio da divulgação das Atas das reuniões, conforme definido no regulamento da CEC, 112 

sendo que os arquivos da gravação são apenas para uso interno da Comissão. O membro Manoel 113 

Roberval reforçou a necessidade de se enviar um memorando ao Ctic pedindo esclarecimentos 114 

sobre as fórmulas de apuração disponíveis no formulário de cadastro de eleição a ser preenchido 115 

pela CEC, uma vez que nenhuma das alternativas lá constantes parece se adequar a fórmula 116 

prevista na Resolução nº 289, de 2021. Nada mais havendo a tratar, às 11 h 30 min (onze horas 117 

e trinta minutos), a Profa. Zilda Joaquina Cohen Gama dos Santos, Presidente, declarou 118 

encerrada a reunião, e eu, Túlio Pereira de Souza, secretário, lavrei a presente ata que vai 119 

assinada por mim e por todos os presentes. 120 

Santarém/PA, 26 de outubro de 2021. 
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