
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

CONSELHO SUPERIOR UNIVERSITÁRIO 

COMISSÃO ELEITORAL – REITORIA 2020-2024 

 

Ata da QUARTA reunião virtual da COMISSÃO ELEITORAL constituída para processo 

de consulta pública à comunidade acadêmica para a reitoria no quadriênio 2020-2024 

Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e vinte, por volta das quinze horas, no 1 

aplicativo “Google Hangouts”, houve a reunião com o objetivo de fazer uma avaliação do 2 

primeiro debate, debater sobre a permanência e mudanças de alguns pontos, deliberar sobre 3 

o pedido do Instituto de Estudos do Xingu e deliberar sobre as divulgações. Participaram da 4 

reunião os representantes titulares docentes Daniel Brasil Justi e Gabriel Moraes de Outeiro; 5 

os representantes titulares dos técnico-administrativos Laiana Farias Paixão, Jonabeto 6 

Vasconcelos Costa e Jociel Nunes Alves Freitas; e os representantes titulares dos discentes 7 

Paula de Menezes Baia, Ana Letícia Bittencort Brito e Welton Martins de Sousa. Ausentes 8 

os demais representantes. Iniciada a reunião, o presidente da comissão Daniel Justi iniciou 9 

os debates e apontamentos foram colocados, dentre eles o de perguntas da comunidade 10 

acadêmica serem por vídeo, hipótese que foi descartada por não ter suporte para tal ato. Em 11 

seguida, foram colocados pelos demais participantes da reunião pontos que se resumem nos 12 

seguintes: Foi colocado a necessidade do debate ser mais dinâmico, com uma maior 13 

participação da comunidade acadêmica. Com isso, a comissão se viu na obrigação de 14 

retificar o regulamento do debate, fato que por unanimidade foi aprovado pelos 15 

representantes. Desta forma, haveria uma mudança crucial no tempo dos blocos do debate 16 

que ficaram da seguinte forma: O primeiro bloco terá a exposição, pelo (a) candidato (a), de 17 

seu programa de trabalho; cada um (a) terá até 05 minutos para a apresentação. No Segundo 18 

bloco cada candidato(a) poderá formular uma pergunta para os outros candidatos(as) 19 

obedecendo o tempo que ficou estipulado da seguinte forma: pergunta 02 minutos, resposta 20 

03 minutos, replica 02 minutos e treplica 02 minutos. No terceiro bloco as respostas e 21 

questionamentos efetuados pela comunidade acadêmica seguirão a seguinte didática: as 22 

perguntas da comunidade acadêmica serão direcionadas aos candidatos e cada um terá até 23 

05 minutos para responde-la, tendo esse bloco um aumento de 30 minutos de duração, 24 

totalizando 100 minutos para o terceiro bloco.  E no quarto bloco, considerações finais dos 25 

candidatos, ficou acordado que, a duração será de 05 minutos para cada candidato. Pontos 26 

estes que foram votados e por unanimidade foram aprovados. O representante docente titular 27 

Gabriel Moraes de Outeiro foi o responsável por elaborar novo Edital de retificação e 28 

posteriormente será publicado no site da Comissão Eleitoral. No que tange ao primeiro ponto 29 

de pauta, para o próximo debate que acontecerá no dia vinte e oito de abril de dois mil e 30 

vinte, tiveram as seguintes deliberações: A mediadora será a representante titular dos 31 

discentes Ana Letícia Bittencort Brito; na plataforma Slido ficaram como moderadores, para 32 

controlar e retirar da plataforma as perguntas/mensagens de cunho ofensivo, os 33 

representantes dos técnico-administrativos Laiana Farias Paixão , Jociel Nunes Alves Freitas 34 

e a representantes dos discentes Paula de Menezes Baia. Aumentar os interpretes de libras 35 

para dois, sendo que o segundo interprete será o Sr. Edson dos Anjos. Ato contínuo, começou 36 

o debate em relação ao e-mail recebido pela professora do IEX, em relação a fornecimento 37 

de material para divulgação da eleição para a escolha do reitor, a comissão por unanimidade 38 



decidiu que esta não tem como se envolver em tal assunto, visto que não tem atribuição para 39 

tal ato. Sem mais para o momento, o representante titular dos docentes, Daniel Brasil Justi, 40 

agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião. 41 


