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Aos vinte e um 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/xvr-twrm-wpf), ocorreu a sétima 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. Análise de recursos ao Edital de Homologação de inscrições; 5 

3. Apreciação da minuta de edital para indicação de fiscais e representantes de chapas; 4. 6 

Informativo orientador para a conduta das chapas durante a campanha; 5. Adequação dos 7 

membros da CEC ao Art. 19 da Resolução Consun nº 289, de 2021; 6. O que ocorrer. 8 

Participaram da reunião: Zilda Joaquina Cohen Gama dos Santos (Presidente), Manoel 9 

Roberval Pimentel Santos (Vice-presidente), Lia de Oliveira Melo (membra titular), Jackson 10 

Fernando Rego Matos (membro suplente), Túlio Pereira de Souza (Primeiro Secretário), 11 

Jefferson Fernandes Dantas (membro titular), Emerson Fernandes de Souza (membro titular), 12 

Maria de Nazaré Eleutério de Brito (membra suplente), Thiago Pereira Martins (membro titular) 13 

e Fernanda Martins de Sousa (membra suplente). 1. INFORMES. A membra Zilda passa os 14 

seguintes informes: que a página da CEC já está no ar, sendo que o membro Túlio já começou 15 

a alimentá-la com conteúdo; foi reservada, junto à Sege, a sala de reunião dos Conselhos 16 

Superiores para a realização do sorteio dos números das chapas; já foi enviado memorando à 17 

Proppit e DRA solicitando a lista de alunos matriculados para composição da lista de votantes; 18 

logo após a reunião será enviado memorando também à Progep, solicitando listas de servidores 19 

para composição da lista de votantes.  2. ANÁLISE DE RECURSOS AO EDITAL DE 20 

HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES. Não houve interposição de recursos contra a 21 

homologação das inscrições. 3. APRECIAÇÃO DA MINUTA DE EDITAL PARA 22 

INDICAÇÃO DE FISCAIS E REPRESENTANTES DE CHAPAS. A membra Zilda fez 23 

uma breve apresentação da minuta de Edital que o membro Túlio elaborou, e que havia sido 24 

previamente disponibilizada aos demais membros da comissão. Foram aprovadas, por 25 

unanimidade, as seguintes sugestões quanto ao texto do Edital: manutenção da possibilidade de 26 

fiscal e representante junto à CEC serem pessoas distintas, ficando a critério da chapa indicar a 27 

mesma pessoa para as duas funções, sendo que em qualquer caso deverão ser preenchidos os 28 

dois formulários específicos de cada função; estender para os representantes de chapa a vedação 29 

imposta aos fiscais, constante do Art. 8º da Resolução nº 289, de 2021 (não poderá ser integrante 30 

da CEC, do Consun ou do Ctic); prevê no Edital que a reunião para sorteio dos números das 31 

chapas será híbrida, podendo ocorrer a participação presencial e por videoconferência; prevê 32 

que não será obrigatória a presença dos representantes das chapas na reunião em que será 33 

realizado o sorteio dos números das chapas; alterar o prazo para realização das indicações, de 34 

“24 horas, a contar da publicação do edital” para “até 12 horas do dia 22/10/2021”. Ao final 35 

das discussões, foi aprovada a minuta do Edital, com as alterações supracitadas, ficando o 36 

membro Túlio responsável por elaborar a redação final, para divulgação. 4. INFORMATIVO 37 

ORIENTADOR PARA A CONDUTA DAS CHAPAS DURANTE A CAMPANHA. A 38 

membra Zilda apresentou a minuta de Comunicado, elaborada pelo membro Emerson, e que 39 

havia sido previamente disponibilizada aos demais membros da comissão. Conforme havia sido 40 

decidido em reunião anterior, o Comunicado não tratou de criar regramento novo, não previsto 41 

na Resolução nº 289, de 2021, mas tão somente de orientar as chapas para que quando da 42 

realização de atos de campanha em meio virtual, bem como na arrecadação e gastos de recursos 43 

financeiros, sejam observadas, no que couber, as leis eleitorais e resoluções do Tribunal 44 

Superior Eleitoral (TSE) vigentes. A Comissão deliberou que o Comunicado terá caráter 45 

meramente orientativo, sem efeito vinculativo. De forma consensual, foram realizadas 46 

adequações textuais no Comunicado, de forma a refletir o caráter meramente orientativo que o 47 
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mesmo terá e para incluir remissão à Resolução do TSE que trata sobre arrecadação e gastos de 48 

campanha. Ao final das discussões, foi aprovada a redação final do Comunicado, com as 49 

adequações supracitadas. 5. ADEQUAÇÃO DOS MEMBROS DA CEC AO ART. 19 DA 50 

RESOLUÇÃO CONSUN Nº 289, DE 2021. O membro Túlio informou que já havia sido 51 

emitida sua Portaria de afastamento da função gratificada que ocupava, de modo a se adequar 52 

ao disposto no Art. 19, §7º, da Resolução Consun nº 289, de 2021. Em seguida, passou-se a 53 

discussão sobre a necessidade ou não de o Prof. Jackson (membro suplente) se licenciar do 54 

Consun, tendo em vista que o referido Art. 19, §7º, da Resolução, estabelece também que 55 

membros dos Conselhos Superiores que sejam integrantes da CEC deverão se licenciar das 56 

funções no(s) Conselho(s). O Prof. Jackson manifestou seu entendimento de que, por ser 57 

membro suplente, não seria necessário seu licenciamento do Consun; porém, caso prevalecesse 58 

o entendimento de que seria necessário seu afastamento do referido Conselho, optaria por 59 

permanecer no Consun, abdicando da participação na CEC. Após as discussões, a Comissão, 60 

de forma unânime, fixou seu entendimento de que a vedação constante no Art. 19, §7º, da 61 

Resolução Consun nº 289, de 2021, se estende também aos membros suplentes da CEC. Em 62 

seguida, considerando que o Prof. Jackson manifestou o interesse de permanecer como membro 63 

do Consun, caso seja vedada a sua participação tanto na CEC quanto no Conselho, deliberou-64 

se por encaminhar à Secretaria-Geral dos Conselhos o entendimento fixado pela CEC, 65 

solicitando-se que o Consun delibere de forma definitiva sobre a permanência ou não do 66 

professor nos dois órgãos. 6. O QUE OCORRER. A membra Zilda solicitou anuência para 67 

incluir na pauta da reunião do dia 26/10/2021 os seguintes temas: definição dos parâmetros do 68 

processo de consulta, a serem enviados ao Ctic para cadastro no SigEleições; adoção ou não de 69 

medidas de contingência para o dia da votação, em caso ocorrência de imprevistos. Todos 70 

concordaram com a inclusão dos itens na pauta da referida reunião. Ficou definido ainda que o 71 

membro Túlio, na qualidade de secretário, elaborará e divulgará, antes do sorteio das chapas, 72 

um Edital credenciando os nomes dos fiscais e representantes indicados pelas chapas. Por fim, 73 

o Prof. Jackson trouxe para debate na comissão uma proposta, que surgiu em um grupo de 74 

docentes em rede social, sobre a possibilidade de a CEC recolher problemas e sugestões de 75 

projetos junto à comunidade, de forma a subsidiar as propostas e os debates entre os candidatos. 76 

Após as discussões, a CEC, unanimemente, deliberou que tal ação, em que pese meritória, não 77 

estava entre suas atribuições. Nada mais havendo a tratar, às 11 h 10 min (onze horas e dez 78 

minutos), a Profa. Zilda Joaquina Cohen Gama dos Santos, Presidente, declarou encerrada a 79 

reunião, e eu, Túlio Pereira de Souza, secretário, lavrei a presente ata que vai assinada por mim 80 

e por todos os presentes. 81 

Santarém/PA, 21 de outubro de 2021. 
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