
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

COMISSÃO ELEITORAL DE CONSULTA 

ATA DA QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DE CONSULTA 

 

Aos quatorze 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/pon-jpae-ivq), ocorreu a quarta 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 de atas das reuniões anteriores; 3. Apreciação da 5 

Minuta de Regimento da CEC; 4. Apreciação de modelo de formulários: inscrição de fiscal e 6 

representante, denúncia e recurso; 5. Proposta de calendário de reuniões; 6. O que ocorrer. 7 

Participaram da reunião: Zilda Joaquina Cohen Gama dos Santos (Presidente), Manoel 8 

Roberval Pimentel Santos (Vice-presidente), Lia de Oliveira Melo (membra titular), Túlio 9 

Pereira de Souza (Primeiro Secretário), Lídia Cristiany Assunção Sarmento (Segunda 10 

Secretária), Jefferson Fernandes Dantas (membro titular), Emerson Fernandes de Souza 11 

(membro titular), Richard Caio Silva Rego (membro suplente) e Thiago Pereira Martins 12 

(membro titular). 1. INFORMES. A membra Zilda inicia informando que o Ctic já realizou a 13 

vinculação dos membros da Comissão à unidade da CEC no Sipac, portanto já é possível a 14 

abertura do processo para registar os atos da Consulta. Informou ainda que, quanto ao site da 15 

comissão, o Diretor do Ctic não deu previsão de quando o mesmo estaria disponível. Quanto a 16 

esse informe, tendo em vista a urgência no atendimento de algumas demandas da CEC, definiu-17 

se que seria encaminhado memorando à Reitoria solicitando expedição de orientação aos 18 

demais setores, especialmente ao Ctic, de que as demandas da Comissão sejam tratadas 19 

prioritariamente; definiu-se também que seria solicitada uma reunião com o Diretor do Ctic 20 

para tratar das demandas da CEC. Em continuidade, a membra Zilda informou que os 21 

documentos produzidos pela comissão estavam sendo armazenados na nuvem da Ufopa, 22 

podendo todos os membros acessarem. Por fim, a membra Zilda informou que, até o presente 23 

momento, uma chapa havia realizado inscrição. 2. APROVAÇÃO DE ATAS DAS 24 

REUNIÕES ANTERIORES. Foram aprovadas, à unanimidade, as atas da segunda e terceira 25 

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

comissão. 3. APRECIAÇÃO DA MINUTA DE REGIMENTO DA CEC. Os membros 27 

Jefferson e Emerson fizeram uma breve apresentação da minuta de Regimento Interno que 28 

elaboraram e que havia sido previamente disponibilizada aos demais membros da comissão. A 29 

membra Zilda fez as seguintes sugestões quanto ao texto do regimento, que foram acatadas à 30 

unanimidade: previsão do prazo de 48 horas para que os membros assinem as atas das reuniões, 31 

a contar do momento em que a mesma é cadastrada no Sipac; exclusão da previsão de voto 32 

secreto nas deliberações; incluir, no Art. 27 do regimento, a previsão de que as deliberações da 33 

CEC serão tornadas públicas por meio de atas; a inclusão de um capítulo específico tratando 34 

sobre a conduta dos membros da comissão. O membro Túlio fez as seguintes sugestões, que 35 

foram acatadas à unanimidade: alteração da ementa do regimento para “Institui o Regimento 36 

Interno da Comissão Eleitoral de Consulta”; deslocamento da obrigação de “Administrar e 37 

alimentar a página web da CEC” do artigo referente aos deveres dos participantes da reunião 38 

para o artigo que elenca as competências dos secretários; deslocar as competências da Mesa, 39 

elencadas no Art. 28, para as competências do Presidente, descritas no Art. 29, excluindo-se, 40 

portanto, o Art. 28. O membro Manoel Roberval fez as seguintes sugestões, que foram acatadas 41 

à unanimidade: alteração do Art. 10 do regimento de modo a constar que as reuniões da CEC 42 

se iniciarão em primeira chamada com a presença de 2/3 (seis) dos membros titulares, ou em 43 

segunda chamada com 50%+1 (cinco) dos membros titulares, decorridos 10 minutos após a 44 

primeira chamada, sendo que após iniciada a reunião a mesma continuará a ter caráter 45 

deliberativo com a presença de 1/3 (três) dos membros; estabelecer que as reuniões da CEC 46 

serão realizadas por videoconferência, ou presencialmente, caso necessário; esclarecer no 47 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

COMISSÃO ELEITORAL DE CONSULTA 

regimento o que seria reunião ordinária e extraordinária, fixando o prazo mínimo de 06 (seis) 48 

horas de antecedência para a convocação das extraordinárias. Especificamente quanto a 49 

possibilidade, ou não, de vedação de participação de membros da CEC nas reuniões dos 50 

candidatos nos setores, para fins de ouvir demandas e apresentar propostas, a comissão 51 

deliberou, por seis votos contra um (6 a 1), por não incluir no regimento tal vedação, devendo-52 

se analisar, caso ocorram, os casos concretos. Quanto a possibilidade de membros da CEC 53 

poderem, ou não, realizarem manifestações de apreço ou desapreço nas redes sociais em relação 54 

a qualquer das chapas, a comissão deliberou, de forma unânime, por incluir no regimento 55 

dispositivo expresso vedando tal prática. Ao final das discussões, foi aprovado o regimento, 56 

com as alterações supracitadas, ficando os membros Jefferson e Emerson responsáveis por 57 

elaborar a redação final, para divulgação. 4. APRECIAÇÃO DE MODELOS DE 58 

FORMULÁRIOS. Foram apresentados os modelos de formulários para indicação de fiscais, 59 

de representantes das chapas junto à CEC, de interposição de recurso e de denúncia, elaborados 60 

pelo membro Túlio. Não havendo manifestações contrárias, os modelos foram aprovados e 61 

serão posteriormente publicados no site da CEC. 5. PROPOSTA DE CALENDÁRIO DE 62 

REUNIÕES. A membra Zilda apresentou uma proposta de calendário de reuniões ordinárias, 63 

elaborada de acordo com o cronograma do processo de consulta à comunidade universitária 64 

(Anexo I da Resolução Consun nº 289, de 2021). Após as discussões, o calendário de reuniões 65 

foi aprovado, com algumas modificações em relação a proposta original, e será posteriormente 66 

divulgado no site da CEC. 6. O QUE OCORRER. Não houve. Nada mais havendo a tratar, às 67 

12 h 20 min (doze horas e vinte minutos), a membra Zilda Joaquina Cohen Gama dos Santos, 68 

Presidente, declarou encerrada a reunião, e eu, Túlio Pereira de Souza, secretário, lavrei a 69 

presente ata que vai assinada por mim e por todos os presentes. 70 

Santarém/PA, 14 de outubro de 2021. 
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 (Assinado digitalmente em 21/10/2021 00:35 )
EMERSON FERNANDES DE SOUZA

ADMINISTRADOR

PROGES (11.01.28)

Matrícula: 2993451

 (Assinado digitalmente em 20/10/2021 21:20 )
JEFFERSON FERNANDES DANTAS

ARQUIVISTA

ARQ (11.01.04.05)

Matrícula: 1089706

 (Assinado digitalmente em 20/10/2021 14:49 )
LIA DE OLIVEIRA MELO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

IBEF (11.01.06)

Matrícula: 1122443

 (Assinado digitalmente em 20/10/2021 15:44 )
MANOEL ROBERVAL PIMENTEL SANTOS

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

IEG (11.01.09)

Matrícula: 1739961

 (Assinado digitalmente em 20/10/2021 15:18 )
RICHARD CAIO SILVA REGO
ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO

CTIC (11.01.39)

Matrícula: 2827449

 (Assinado digitalmente em 20/10/2021 14:42 )
TÚLIO PEREIRA DE SOUZA
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

CCC (11.06.02.01)

Matrícula: 2417689

 (Assinado digitalmente em 20/10/2021 15:49 )
ZILDA JOAQUINA COHEN GAMA DOS SANTOS

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

ICS (11.01.08)

Matrícula: 1837022

 (Assinado digitalmente em 21/10/2021 02:45 )
THIAGO PEREIRA MARTINS

DISCENTE

Matrícula: 2019009514

 (Assinado digitalmente em 20/10/2021 15:56 )
LIDIA CRISTIANY ASSUNÇÃO SARMENTO

DISCENTE

Matrícula: 201701021
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