
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

CONSELHO SUPERIOR UNIVERSITÁRIO 

COMISSÃO ELEITORAL – REITORIA 2020-2024 

 

Ata da SEXTA reunião virtual da COMISSÃO ELEITORAL constituída para processo de 

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

Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte, por volta das quatorze horas, no 1 

aplicativo “Google Meet”, houve reunião com os integrantes da supracitada comissão 2 

eleitoral, com as seguintes pautas: primeira, análise do pedido de recurso dos candidatos; 3 

segunda, inserção de materiais visuais das chapas no site da comissão eleitoral; terceira, 4 

prestação de contas das chapas; quarta, envio da lista de aptos a votar; quinta, pedido de 5 

materiais e fiscais das chapas para o processo eleitoral; sexta, criação de um plano de 6 

contingência da eleição; e sétima, o que ocorrer. Participaram da reunião os representantes 7 

titulares docentes Daniel Brasil Justi e Jorge Luis Ribeiro dos Santos; os representantes 8 

titulares dos técnico-administrativos Laiana Farias Paixão, Jonabeto Vasconcelos Costa e 9 

Jociel Nunes Alves Freitas; e o representante titular dos discentes Welton Martins de Sousa. 10 

Ausentes os demais representantes. Iniciada a reunião, o presidente da comissão Daniel Justi, 11 

iniciou os debates pontuando sobre o recurso solicitado pelas chapas concorrentes, para a 12 

utilização de materiais visuais, disponibilizados nos canais oficiais da universidade federal 13 

do sul e sudeste do Pará – UNIFESSPA, durante o período pré-eleitoral nas suas redes sociais 14 

particulares, usando a prerrogativa de alertar o publico votante sobre datas e procedimentos 15 

da eleição. Dessa forma, após debate e votação da comissão, que teve como unanimidade 16 

dos votos, foi deliberado autorizar aos candidatos que limitem-se a realizar repostagem ou 17 

republicação de material produzido pela assessoria de comunicação – ASCOM, que tenham 18 

sido divulgados exclusivamente pelos canais oficiais da universidade federal do sul e sudeste 19 

do Pará – UNIFESSPA, a partir desta data estendendo-se até o dia vinte de maio de dois mil 20 

e vinte. Findo esse período fica suspensa a autorização para repostagem ou republicação de 21 

qualquer material. Dando continuidade, debateu-se sobre o “e-mail” da comissão, enviado 22 

as chapas no dia oito de maio de dois mil e vinte, o qual fazia pedido de materiais visuais 23 

para ser inserido no site da comissão, com a reposta de apenas dois candidatos ao “e-mail”, 24 

sendo que, um dos candidatos se declarou contra a idéia, ficando deliberado, por maioria dos 25 

votos dos presentes, arquivar o pleito. Ficou acordado que, o presidente da comissão Daniel 26 

Justi entraria em contato com as chapas, para alertar sobre o prazo de prestação de contas, 27 

como consta no anexo I da resolução Nº 84. Foi informado que, o centro de tecnologia da 28 

informação e comunicação – CTIC vai disponibilizar para comissão, a lista dos aptos a votar, 29 

de forma nominal e por categoria, até o prazo da eleição, conforme consta no anexo I da 30 

resolução Nº 84, além de disponibilizar um canal de comunicação no período eleitoral, por 31 

meio de chamada ou/e contato exclusivo. Ficou deliberado que, o presidente de comissão 32 

Daniel Justi entraria em contato com as chapas, para que as mesmas escolham imagens, 33 

números e fiscais para o processo eleitoral e posteriormente, enviem à comissão. Foi 34 

decidido que, os fiscais estariam presentes junto com os membros da comissão eleitoral e do 35 

centro de tecnologia da informação e comunicação – CTIC, no momento de abertura, as sete 36 

horas e cinquenta minutos e do fechamento, as vinte horas e cinquenta minutos, do processo 37 

eleitoral por meio eletrônico no aplicativo “Google Meet”. Continuando, foi aprovado, por 38 



unanimidade, o plano de contingência do processo eleitoral, usando como base o §3º e §4º 39 

do Art. 2º, da resolução Nº 84, em que delibera, a extensão do prazo da eleição em vinte e 40 

quatro horas, caso ocorra uma falha na consulta por um período de quaro horas ininterruptas. 41 

Finalizando a reunião,  foi de comum acordo chamar o servidor, do centro de tecnologia da 42 

informação e comunicação – CTIC, Vitor de Souza Castro para a reunião, com intuito de 43 

esclarecer dúvidas, e assim foi feito, por um período de dez minutos. Sem mais para o 44 

momento, o representante titular Daniel Brasil Justi, agradeceu a participação de todos e deu 45 

por encerrada a reunião. 46 


