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COMUNICADO DA COMISSÃO ELEITORAL DE CONSULTA

A Comissão Eleitoral de Consulta (CEC), ins�tuída pela Decisão Consun nº 37, de 7 de outubro
de 2021 vem informar às chapas que concorrem à Reitoria e a comunidade acadêmica como
um  todo  sobre  procedimentos  que  serão  adotados  ao  longo  do  dia  da  votação,  dia
26/11/2021:

? Todos os fiscais das chapas devem estar presentes na sala de reuniões do Consun (ponto de
apoio  da  CEC)  às  07h30  para  acompanharem  os  procedimentos  iniciais  de  abertura  da
Eleição. Um link do Google Meet será disponibilizado somente aos fiscais e membros da CEC,
caso queiram acompanhar os procedimentos iniciais de forma virtual;

? Às 07h50 a CEC irá gerar a zerésima (relatório mostrando que não há votos registrados), e
logo em seguida divulgará na página da CEC;

? Ao longo do dia os membros da CEC se revezarão em turnos de 3 horas e meia de plantão,
cada um com no mínimo três membros na sala de reuniões do Consun;

? Ao longo do dia, caso algum eleitor tenha seu acesso ao SigEleição bloqueado (por errar a
pergunta de segurança que será mostrada para confirmação do voto) e esteja impossibilitado
de  votar,  este  deverá  entrar  em  contato  com  a  CEC  pelo  e-mail
comissaoeleitoral@ufopa.edu.br  informando  o  ocorrido  e  seu  número  de  telefone  para
contato. A CEC irá criar um link no Google Meet e informará ao eleitor que deverá apresentar
seus  documentos  (RG  e  CPF),  bem  como  ligar  sua  câmera  de  vídeo  para  checagem  da
iden�dade. Após confirmação da iden�dade do solicitante, o C�c desbloqueará o usuário;

? Ao longo do dia haverá uma equipe do C�c de plantão monitorando o sistema, conforme
definido  no  Plano  de  Con�ngência  e,  caso  alguma  interrupção  seja  verificada  a  CEC  irá
divulgar comunicado informa�vo e dará início ao monitoramento do tempo de interrupção;

? Após o encerramento da votação, às 21h, a eleição será homologada pela presidente da CEC
e o resultado estará imediatamente disponível para consulta de todos no SigEleição. Nesse
momento  a  CEC  irá  divulgar  na  sua  página  o  Edital  com  o  resultado  e  o  prazo  para
interposição de recursos. É imprescindível que os fiscais de todas as chapas estejam presentes
nesse momento.

Por fim, salientamos que,  nos termos do Art.  30 da Resolução Consun nº 289,  de 23 de
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setembro de 2021, não será permi�da a aglomeração de pessoas nas unidades da Ufopa no
dia da votação.

Saliente-se ainda que será permi�do o acesso à sala de reuniões do Consun (local de apoio da
CEC)  apenas  dos  membros  da  CEC,  da  equipe  de  apoio  do C�c  e  dos  fiscais  das  chapas
credenciados pela CEC.

(Assinado digitalmente em 24/11/2021 08:53 )
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