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Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às 09 h 00 min (nove horas), de 1 

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

meet.google.com/tzk-wtqy-hnw), ocorreu a décima segunda 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. Estrutura e 5 

organização do debate; 4. Lista de votantes; 5. Aprovação dos textos dos convites a serem 6 

enviados à OAB, MPF e Justiça Eleitoral; 6. O que ocorrer. Participaram da reunião: Zilda 7 

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

presidente), Lia de Oliveira Melo (membra titular), Jackson Fernando Rego Matos (membro 9 

suplente), Túlio Pereira de Souza (Primeiro Secretário), Jefferson Fernandes Dantas (membro 10 

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

suplente), Lídia Cristiany Assunção Sarmento (Segunda Secretária), Thiago Pereira Martins 12 

(membro titular), Joanilce Gomes Simões (membra suplente), Andrea Simone Rente Leão 13 

(representante da chapa “Ufopa para Todos”) e Ana Carla dos Santos Gomes (representante da 14 

Chapa “Novos Sonhos”). 1. INFORMES. A membra Zilda passou os seguintes informes: que 15 

o Ctic indicou os servidores Kleison Silveira Paiva e Patrick Solivan dos Santos Queiroz, e a 16 

Sinfra indicou o servidor Márcio André Silva Figueroa para comporem o Grupo de Trabalho 17 

para elaboração de proposta de Plano de Contingência para o dia da eleição; que, conforme 18 

encaminhamento da reunião anterior, havia conversado com a servidora Luena, da 19 

Comunicação, sobre a realização de postagens nas redes sociais da Ufopa incentivando a 20 

realização de uma campanha limpa e consciente por parte de candidatos e eleitores, sendo que 21 

a servidora ficou de elaborar uma proposta nesse sentido para avaliação da CEC. Quanto a essa 22 

questão, o membro Jackson Fernando se dispôs a produzir um material sobre processo eleitoral 23 

consciente para discussão em reunião posterior. 2. APROVAÇÃO DAS ATAS DE 24 

REUNIÕES ANTERIORES. Foram aprovadas, à unanimidade, as atas da nona e décima 25 

reuniões ordinárias da CEC, que haviam sido previamente disponibilizadas aos membros da 26 

comissão. 3. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO DEBATE. Deu-se continuidade à 27 

discussão da “Proposta para o Debate”, que havia iniciado na nona reunião da CEC, ocorrida 28 

em 26/10/2021. Durante as discussões foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes 29 

disposições: redução, para dois, da quantidade de assessores por chapa, pois a capacidade do 30 

auditório Wilson Fonseca é de 120 pessoas, sendo necessário respeitar a lotação máxima de 31 

25% do espaço devido a pandemia; aprovação do nome do jornalista Zé Rodrigues, indicado 32 

pelo Sistema Tapajós de Comunicação, para mediar o debate; ratificação do auditório Wilson 33 

Fonseca como local de realização do debate, nos termos decididos na nona reunião da CEC; 34 

que todos os sorteios a serem realizados serão feitos durante o debate, e não antes de seu início; 35 

que as perguntas da comunidade serão recolhidas por meio de formulário no google forms; 36 

fixação do tempo de 6 (seis) minutos para apresentação de cada chapa no primeiro bloco do 37 

debate; fixação do tempo de 3 (três) minutos para a fala de encerramento das chapas no bloco 38 

final do debate. Foram aprovados, após as discussões e de forma unânime, os seguintes temas 39 

a serem abordados no debate: ensino de graduação; pós-graduação, pesquisa e inovação; 40 

extensão e relação com a comunidade; infraestrutura; políticas afirmativas, assistência, 41 

permanência e conclusão estudantil; gestão multicampi; gestão de pessoas e condições de 42 

trabalho; gestão administrativa e orçamentária; e, gestão em tempos de pandemia. Quanto a 43 

definição de quantos blocos teriam o debate, a proposta inicial elaborada pelos membros Zilda 44 

e Jefferson estava estruturada em quatro blocos: o primeiro de apresentação das chapas; o 45 
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segundo de perguntas entre os candidatos, com temas sorteados; o terceiro de perguntas da 46 

comunidade; e o quarto com falas de encerramento das chapas. Contudo, ao longo das 47 

discussões, surgiram três propostas distintas relacionados ao bloco de perguntas da comunidade 48 

e a possível criação de um outro bloco de perguntas entre os candidatos, com temas livres. As 49 

propostas foram as seguintes: Proposta 1: o bloco de perguntas da comunidade seria substituído 50 

por mais um bloco de perguntas entre os candidatos, com temas livres; Proposta 2: seria criado 51 

um novo bloco de perguntas entre os candidatos, com temas livres, reduzindo-se o bloco de 52 

perguntas da comunidade para uma pergunta para cada chapa; Proposta 3: seria mantida a 53 

estrutura originalmente proposta, sem a criação de um bloco de perguntas com tema livre. 54 

Decisão: A Comissão deliberou, por maioria de 6 (seis) votos, pela criação de um novo bloco 55 

de perguntas entre os candidatos, com temas livres, reduzindo-se o bloco de perguntas da 56 

comunidade para uma pergunta para cada chapa (Proposta 2); a Proposta 3 teve 2 (dois) votos 57 

e a Proposta 1 não obteve votos. Portanto, aprovou-se a estruturação do debate em cinco blocos: 58 

o primeiro de apresentação das chapas; o segundo de perguntas entre os candidatos, com temas 59 

sorteados; o terceiro de perguntas da comunidade; o quarto de perguntas entre os candidatos, 60 

com temas livres; o quinto com as falas de encerramento das chapas. A membra Zilda ficou 61 

responsável pela redação final da Proposta de Debate, a ser divulgada para as chapas. 4. LISTA 62 

DE VOTANTES. Considerando que a Progep ainda não havia encaminhado a lista de 63 

servidores atualizada, tendo como referência a data de 03/11/2021, como definido em reunião 64 

anterior, a deliberação final sobre a lista de votantes foi adiada para reunião futura. 5. 65 

APROVAÇÃO DOS TEXTOS DOS CONVITES A SEREM ENVIADOS À OAB, MPF 66 
E JUSTIÇA ELEITORAL. A membra Zilda apresentou as minutas de ofícios para a OAB, o 67 

MPF e a Justiça Federal, em que se convida estes órgãos a acompanhar o processo eleitoral na 68 

Ufopa. Em seguida as minutas foram aprovadas, de forma unânime. 6. O QUE OCORRER. 69 

Após questionamento levantado pela membra Lia sobre o recolhimento de perguntas da 70 

comunidade pelo google forms, definiu-se, de forma unânime, que: ao cadastrar a pergunta, a 71 

pessoa deverá informar o nome e a categoria a qual pertence; a pergunta cadastrada deverá ter 72 

no máximo 100 (cem) caracteres; as perguntas poderão ser cadastradas no período de 10 a 73 

14/11/2021. O membro Jefferson de dispôs a elaborar o formulário no google forms para coleta 74 

das perguntas. Nada mais havendo a tratar, às 12 h 00 min (doze horas), a Profa. Zilda Joaquina 75 

Cohen Gama dos Santos, Presidente, declarou encerrada a reunião, e eu, Túlio Pereira de Souza, 76 

secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por todos os presentes. 77 

Santarém/PA, 04 de novembro de 2021. 
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