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

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

meet.google.com/niu-hkix-xrf), ocorreu a décima quinta 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 da Ata da 13ª reunião da CEC; 3. Plano de 5 

Contingência; 4. O que ocorrer. Participaram da reunião: Zilda Joaquina Cohen Gama dos 6 

Santos (Presidente), Manoel Roberval Pimentel Santos (Vice-presidente), Lia de Oliveira Melo 7 

(membra titular), Túlio Pereira de Souza (Primeiro Secretário), Jefferson Fernandes Dantas 8 

(membro titular), Emerson Fernandes de Souza (membro titular), Maria de Nazaré Eleutério de 9 

Brito (membra suplente), Thiago Pereira Martins (membro titular) e Andrea Simone Rente Leão 10 

(representante da chapa “Ufopa para Todos”). 1. INFORMES. A membra Zilda passou os 11 

seguintes informes: que já foi enviado ao Ctic o formulário de solicitação de cadastro de 12 

eleições, acompanhado da lista de votantes, da Resolução Consun nº 289/2021 e das fotos dos 13 

candidatos que serão exibidas na urna; que pela parte da tarde ocorrerá uma reunião com o 14 

diretor da empresa que fará a transmissão do debate, da qual participarão os membros Caio e 15 

Jefferson, ficando aberto para os demais membros da Comissão participarem, caso desejem; 16 

que no dia 12/11/2021, às 08 h 30 min, haverá uma conversa com o Zé Rodrigues, que mediará 17 

o debate, ficando aberto para os demais membros da Comissão participarem, caso desejem; que 18 

o auditório Wilson Fonseca já foi reservado para o dia do debate; que até o momento ainda não 19 

houve retorno dos ofícios enviados à OAB, MPF e Justiça Eleitoral. 2. APROVAÇÃO DA 20 

ATA DA 13ª REUNIÃO DA CEC. Foi aprovada, à unanimidade, a ata da décima terceira 21 

reunião ordinária da CEC, que havia sido previamente disponibilizada aos membros da 22 

comissão. 3. PLANO DE CONTINGÊNCIA. A membra Zilda iniciou exibindo a minuta de 23 

Plano de Contingência elaborada pelo Grupo de Trabalho (GT) instituído para essa finalidade, 24 

que havia sido previamente disponibilizada aos demais membros da Comissão. Na sequência, 25 

a membra Lia e o membro Emerson, que compuseram o GT, fizeram uma breve explanação 26 

sobre os principais pontos do Plano. Após as discussões, inicialmente aprovou-se, de forma 27 

unânime, as seguintes adequações/alterações em relação ao texto originalmente proposto: i) 28 

inclusão, no Art. 1º, do horário no qual ocorrerá a votação no dia 26/11/2021 (8 às 21 horas); 29 

ii) substituir, no Art. 1º, a expressão “eleições” pela expressão “consulta prévia e informal”. 30 

Quanto ao período de duração da falha de acesso ao SIGEleição necessário para ativação do 31 

Plano de Contingência, formou-se um consenso durante a discussão de que 6 (seis) horas seria 32 

um tempo muito longo, sendo necessário estabelecer um tempo menor. Surgiram então duas 33 

propostas: uma que propunha a redução da duração da falha de acesso pata 4 (quatro) horas 34 

ininterruptas e uma outra que propunha a redução para 3 (três) horas ininterruptas. Decisão: A 35 

Comissão deliberou, por 6 a 1 (seis votos contra um), por reduzir para 3 (três) horas 36 

ininterruptas o período de duração da falha de acesso para ativação do Plano de Contingência. 37 

Na sequência, para o caso de a falha de acesso persistir por até 3 (três) horas ininterruptas, 38 

surgiram duas propostas sobre qual o tempo que deveria ser ampliado o período de votação: 39 

uma defendia que a votação deveria ser ampliada até as 08 horas do dia 27/11/2021, e outra 40 

defendia que a votação deveria ser ampliada até as 12 horas do dia 27/11/2021. Decisão: A 41 

Comissão deliberou, por 5 a 1 (cinco votos contra um), por estender o período de votação até 42 

as 08 horas do dia 27/11/2021, caso a interrupção de acesso dure até 3 (três) horas. Na 43 

sequência, definiu-se, de forma unânime, que: i) caso a falha de acesso dure a partir de 3 (três) 44 

horas até o limite de 6 (seis) horas ininterruptas, o período de votação será ampliado até as 12 45 
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horas do dia 27/11/2021; ii) caso a falha de acesso persista por até 6 (seis) horas ininterruptas, 46 

o pleito será cancelado, agendando-se nova data para sua realização. Na sequência, o membro 47 

Túlio propôs, que caso ocorressem falhas no acesso ao SIGEleição nas últimas 3 (três) horas 48 

do pleito, que o período de votação também fosse ampliado, ainda que a interrupção não atinja 49 

a duração de 3 (três) horas. Decisão: A Comissão deliberou, por 4 a 2 (quatro votos contra dois), 50 

por não acatar a sugestão, consignando expressamente no Plano de Contingência que não 51 

ocorreria ampliação do período de votação em caso de falha de acesso nas horas finais do pleito. 52 

Na sequência, de forma unânime, decidiu-se pela retirada da previsão de utilização de outros 53 

mecanismos para comprovação das falhas de acesso ao SIGEleição, centralizando esse papel 54 

no Ctic, para o campus sede, e nos respectivos diretores, para os campi fora de sede. Foi 55 

aprovado ainda, de forma unânime, proposição no sentido de providenciar e divulgar locais, 56 

na sede e nos campi fora de sede, com computadores disponíveis para aqueles que necessitem 57 

de equipamento para votar. 4. O QUE OCORRER. A membra Zilda apresentou o formulário, 58 

elaborado pelo membro Jefferson no google forms, que será utilizado para coleta de perguntas 59 

da comunidade universitária para o debate. Após as discussões, foi aprovada unanimemente a 60 

sugestão de oferecer a possibilidade de a pessoa informar que não deseja que seu nome seja 61 

divulgado, caso sua pergunta seja selecionada. Ao final, o formulário foi aprovado por 62 

unanimidade, fixando-se ainda que o mesmo ficaria disponível até as 23 h 59 min do dia 63 

15/11/2021. Nada mais havendo a tratar, às 10 h 30 min (dez horas e trinta minutos), a Profa. 64 

Zilda Joaquina Cohen Gama dos Santos, Presidente, declarou encerrada a reunião, e eu, Túlio 65 

Pereira de Souza, secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por todos os 66 

presentes. 67 

Santarém/PA, 11 de novembro de 2021. 
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