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Ata da PRIMEIRA reunião virtual da COMISSÃO ELEITORAL constituída para processo 

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

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte, por volta das quinze horas e 1 

quarenta minutos, no grupo de whatsapp denominado “Comissão Eleitoral”, iniciou-se a 2 

reunião com debates acerca da estruturação da comissão eleitoral destinada a construir o 3 

processo eleitoral para escolha do novo Reitor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do 4 

Pará – UNIFESSPA. O grupo foi criado pela servidora Amanda Gomes Mota, Secretária 5 

Geral dos Conselhos Superiores da Unifesspa. A servidora justificou a criação do grupo a 6 

fim de que o contato da Comissão fosse viável e célere. Após a constituição completa do 7 

grupo, com todos os membros titulares e suplentes, a servidora deixou o grupo antes que 8 

houvesse quaisquer manifestações de quaisquer membros do grupo. Abrindo os debates, o 9 

representante titular dos docentes, Daniel Brasil Justi, colocou algumas deliberações a serem 10 

desenvolvidas para a escolha do presidente da comissão. Dando continuidade, o 11 

representante titular dos técnico-administrativos, Jociel Nunes Alves Freitas, argumentou 12 

que na comissão eleitoral não há uma hierarquia, uma vez que todas e todos devem ser 13 

entendidos como pares equivalentes na comissão, porém, concordou que um docente ficasse 14 

a frente como presidente. Em seguida o docente Daniel Justi se colocou à disposição para 15 

assumir o cargo de presidente da comissão eleitoral. Aberta a votação, o primeiro a se 16 

manifestar foi o representantes técnico-administrativos, Jonabeto Vasconcelos Costa dando 17 

apoio ao docente Daniel Justi para presidente. Em seguida votou o representante técnico-18 

administrativo, Jociel Nunes Alves Freitas, também favorável ao docente Daniel Justi para 19 

presidente. Por volta das dezesseis horas e trinta minutos, o docente Jorge Luis Ribeiro dos 20 

Santos votou no docente Daniel Justi para presidente da comissão. O representante dos 21 

docentes, Gabriel Moraes de Outeiro, se apresentou e também votou no docente Daniel Justi. 22 

Em seguida, os representantes dos discente, Ana Letícia Bittencort Brito e Welton Martins 23 

de Sousa, se manifestaram e votaram no docente Daniel Justi. A representante dos discentes, 24 

Paula Menezes Baia, se manifestou para ser vice-presidente da comissão, porque 25 

aparentemente não tinha impedimento ao cargo, porém, o docente Daniel se posicionou e 26 

explicou que para ser suplente do presidente da comissão, teria que ser também um docente. 27 

Ato contínuo convidou a mesma representante discente a se candidatar como secretária, a 28 

qual aceitou sem excitações. Em seguida, o docente Daniel Justi convidou o docente Jorge 29 

Luis ou o docente Gabriel Moraes para compor a suplência da presidência da comissão. O 30 

docente Jorge Luis votou na representante dos discentes Paula Menezes para secretaria e no 31 

docente Gabriel Moraes para vice. A representante dos discentes, Ana Letícia, votou na 32 

discente Paula Menezes para secretaria. As dezesseis horas e cinquenta e quatro minutos, o 33 

representante dos docentes Daniel Justi sugeriu o nome do professor Jorge Luis para suplente 34 

do presidente da comissão eleitoral, visto que este se encontra em Marabá e facilitaria os 35 

trâmites do processo. O representante técnico-administrativo, Jonabeto Vasconcelos, votou 36 

na discente Paula Menezes para secretaria e no docente Jorge Luis para suplente do 37 

presidente da comissão eleitoral. O representante dos docentes, Gabriel Moraes, colocou a 38 



sua situação de estar distante de Marabá, abrindo mão da suplência da presidência da referida 39 

comissão, votando assim no docente Jorge Luis para vice-presidente e na discente Paula 40 

Menezes para secretaria. A discente Ana Leticia votou no docente Jorge Luis para suplente 41 

do presidente da comissão. A discente Paula Menezes votou no docente Jorge Luis para 42 

suplente do presidente da comissão. As dezenove horas e dez minutos, o professor Daniel 43 

Justi colocou o quadro de votação onde: para presidente o docente Daniel Justi estaria com 44 

sete votos, sendo: Jonabeto Vasconcelos, Jociel Nunes, Jorge Luis, Gabriel Morais, Ana 45 

Leticia, Welton Martins e Paula Menezes. Para suplente o docente Jorge com sete votos, 46 

sendo: Jonabeto Vasconcelos, Daniel Justi, Gabriel Morais, Ana Leticia, Paula Menezes, 47 

Welton Martins e Jociel Nunes . Para secretaria Paula Menezes com sete votos sendo: Daniel 48 

Justi, Welton Martins, Jorge Luis, Ana Leticia, Jonabeto Vasconcelos, Gabriel Morais e. 49 

Jociel Nunes. Sendo assim, todos os candidatos estavam eleitos. As vinte horas e dois 50 

minutos, a representante dos técnicos-administrativo, Laiana Farias Paixão, votou no 51 

docente Daniel Justi para presidente, no docente Jorge Luis para suplente e na discente Paula 52 

Menezes para secretaria da supracitada comissão. Com isso, às vinte horas e dezenove 53 

minutos foi encerrada a votação ficando eleitos, por unanimidade, os seguintes 54 

representantes: para presidente da comissão eleitoral o docente Daniel Brasil Justi, eleito 55 

com oito votos; o docente Jorge Luis Ribeiro Dos Santos como seu suplente na presidência, 56 

eleito com oito votos, e a discente Paula de Menezes Baia como secretária, também eleita 57 

com oito votos. Às vinte e uma horas e vinte minutos, o representante docente Jorge Luis 58 

agradeceu a participação de todas e todos, ressaltou a importância da escrita da presente ata 59 

e indicou que por aquele momento os trabalhos poderiam ser encerrados. Participaram da 60 

votação os representantes docentes titulares Daniel Brasil Justi, Gabriel Moraes De Outeiro 61 

e Jorge Luis Ribeiro dos Santos, os representantes técnico-administrativos em educação 62 

titulares: Laiana Farias Paixão, Jonabeto Vasconcelos Costa e Jociel Nunes Alves Freita e 63 

os representantes discentes titulares: Paula Menezes Baia, Welton Martins de Sousa e Ana 64 

Letícia Bittencort Brito. Sem mais nada a tratar, não houve mais manifestação de nenhum 65 

membro da Comissão e a reunião deu-se por encerrada. A ata segue para leitura e aprovação 66 

dos membros da Comissão e permanecerá arquivada junto aos documentos constantes de 67 

todo o processo eleitoral em poder da Comissão Eleitoral. 68 


