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Ata da TERCEIRA reunião virtual da COMISSÃO ELEITORAL constituída para processo 

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

No décimo terceiro dia do mês de abril de dois mil e vinte, às quatorze horas trinta e cinco 1 

minutos, no aplicativo “Meet Google”, reuniram-se os membros da comissão organizadora 2 

a saber: o titular docente Daniel Brasil Justi, os representantes titulares técnicos-3 

administrativos Laiana Farias Paixão e Jonabeto Vasconcelos Costa, e a representante titular 4 

discente Ana Letícia Bittencourt Brito. A reunião contou com a participação, do diretor do 5 

Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação, Vitor de Souza Castro. Os demais 6 

representantes estiveram ausentes devido a outros compromissos no horário. O presidente 7 

da comissão organizadora, o docente Daniel Justi, iniciou a reunião cumprimentando a todos 8 

e passou a palavra para o diretor do CTIC. O servidor fez a apresentação de duas plataformas 9 

e suas ferramentas para a realização do debate. A primeira foi o MEET GOOGLE, 10 

plataforma online que oferece chamadas de vídeo pelo celular ou computador, com 11 

integração de agenda de compromissos sincronizada com reuniões programadas. A segunda 12 

foi o SLIDO, programa baseado em Q & A (Questions and Answers, em português, 13 

Perguntas e Respostas) que permite a qualquer pessoa fazer perguntas e votar em enquetes 14 

ao vivo durante uma transmissão, através de dispositivos eletrônicos, como celular, 15 

computador ou tablet. O servidor também informou algumas ferramentas que serão 16 

necessárias para o debate: como agendar reunião, gravar, compartilhar a tela pelo Meet 17 

Google, criar enquetes ao vivo e como fazer as perguntas e seleciona-las pelo Slido. Logo 18 

após a apresentação, os membros da comissão organizadora levantaram questionamentos e 19 

o servidor buscou responde-las de forma didática. A representante dos discentes Leticia 20 

questionou se a transmissão não poderia ser feita ao vivo através do YouTube, informando 21 

ser mais acessível para todos, e principalmente aos discentes. O servidor respondeu que iria 22 

verificar para ter certeza se poderia ser através do canal da Unifesspa no YouTube. O docente 23 

Daniel Justi se manifestou sobre a presença de um intérprete de LIBRAS durante o debate 24 

ao vivo. Os membros presentes nesta reunião sugeriram os seguintes encaminhamentos: ao 25 

diretor do CTIC elaborar um tutorial das plataformas que serão utilizadas no debate, Slido, 26 

para que o público alvo tenha conhecimento e possa interagir durante a transmissão; 27 

Verificar o streaming pelo YouTube para o debate; A criação de uma conta no Meet Google 28 

para uso exclusivo da comissão organizadora e a gravação da reunião, para ser 29 

disponibilizada aos demais membros da comissão organizadora. Para a representante 30 

técnica-administrativa Laiana, foi solicitado a criação de uma aba que dê acesso e informe 31 

os links do streaming dos debates na página eletrônica da comissão. O representante técnico-32 

administrativo, Jonabeto ficou responsável de entrar em contato com o NAIA para verificar 33 

a disponibilidade e orientações sobre a participação de um intérprete de LIBRAS. Nada mais 34 

havendo a se tratar, a reunião foi finalizada às dezesseis horas e trinta e três minutos. 35 


