
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
 

ATA SUMÁRIA DA IV REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

11 DE AGOSTO DE 2020 

 
 

DATA, HORA E LOCAL: Em 11.08.2020, às 16.00h, no formato virtual através do Link: 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ufpb-consulta2020). 

 

MESA:  ÂNGELO BRITO PEREIRA MELO – Presidente da Comissão  

              HAMILTON SOARES DA SILVA – Vice-Presidente da Comissão 

              JADGLEISON ROCHA ALVES – Secretário da Comissão. 

 

QUORUM: Em número legal, registrada a presença dos membros da Presente Comissão 

Organizadora ÂNGELO BRITO PEREIRA MELO, HAMILTON SOARES DA SILVA, AMANDA 

BATISTA BRAGA, ADRIANA DE ABREU MASCARENHAS, LUCIANO COUTINHO SILVA, JOÃO 

ANDRADE DA SILVA, HERMES PESSOA FILHO, SINVAL GLERYSTON MACIEL QUIRINO, AZAMOR 

CIRNE DE AZEVEDO FILHO E JADGLEISON ROCHA ALVES e os representantes das Candidaturas: 

MARIZA DE OLIVEIRA PINHEIRO (INOVAÇÃO COM INCLUSÃO), GUSTAVO TAVARES DA SILVA 

(UFPB EM PRIMEIRO LUGAR), e PABLO NOGUEIRA TELES MOREIRA (ORGULHO DE SER UFPB), 

respectivamente, conforme lista de presença por todos registrada na plataforma RNP. 

 

CONVOCAÇÃO: Por meio da III Reunião da Comissão Organizadora realizada em 04 de agosto 

de 2020 aos que estavam presentes e por meio de mensagem eletrônica através de grupo de 

aplicativo criado para os membros da Comissão Organizadora sendo endereçada aos respectivos 

membros integrantes do mencionado grupo. 

 

DELIBERAÇÕES TOMADAS: 

 

1. Dada as boas vindas aos presentes e realizado os informes iniciais, foi aprovado por 

unanimidade que a tramitação para aprovação das Atas de Reunião da Comissão 

Organizadora ocorrerá da seguinte forma: 

 

1.1 Redação, Revisão e Assinatura pelo Presidente e Secretário da Comissão; 

1.2 Aprovação na Reunião Ordinária posterior; 

1.3 Assinatura dos servidores (membros da Comissão) no SIPAC; 

 

2. Foi aprovado também por unanimidade o formato da Redação da Ata que permaneceria 

no modelo “SUMÁRIO”, facultando a inclusão de ocorrências ordinárias mediante 

aprovação dos membros em plenário. 

 

3. Em seguida foram aprovadas por unanimidade as Atas das I e II Reuniões. 

 

Deixe este painel aberto para ver as respostas da enquete em tempo real. Selecione 'Publicar 
resultados da enquete' para publicar os resultados e encerrar a enquete. 

SIM Aprovadas as Atas I e II NÃO Aprovadas as Atas I e II 

100% (10 votos) 0% (0 votos) 
Usuários Respostas 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ufpb-consulta2020


1.Amanda Braga Sim 

2. amascarenhas Sim 

3. angelo Sim 
4. Azamor Cirne de Azevedo Filho Sim 

5. Hamilton Soares da Silva Sim 

6. hermes Sim 
7. Jadgleison Sim 

8. João Andrade da Silva Sim 

9. Luciano Silva Sim 

10. sinval Sim 

 

4. Foi colocado em discussão sobre a possibilidade dos representantes das Candidaturas 

proporem alterações no texto das Atas apresentadas, o que foi aprovado por 8 (oito) 

votos favoráveis e 2(dois) votos contrários para que os representantes das 

Candidaturas pudessem usar o direito a voz apenas nas discussões propostas pelos 

membros natos. 

 

Deixe este painel aberto para ver as respostas da enquete em tempo real. Selecione 'Publicar 
resultados da enquete' para publicar os resultados e encerrar a enquete. 

SIM ao uso da voz para propor alterações Não  ao uso da voz para propor alterações 

100% (10 votos) 0% (0 votos) 

Usuários Respostas 

1. amascarenhas Não 
2. angelo Não 

3. Hamilton Soares da Silva Não 

4. hermes Não 
5. Jadgleison Não 

6. João Andrade Não 

7. Luciano Silva Não 
8. sinval Não 

9. Amanda Braga Sim 

10. Azamor Cirne de Azevedo Filho Sim 

 

 

5. Passando-se para a Ordem do Dia, foi apresentado pelo relator o Presidente Prof. 

Ângelo Melo o Modelo do Debate Remoto que será transmitido pela TV UFPB com seus 

respectivos 4 (quatro) blocos, conforme se verifica abaixo: 

 

 

1º bloco: Apresentação das Candidaturas – Duração: 09 minutos  

1. Cada candidatura fará uma exposição de até três minutos a 

respeito de seus planos de trabalho.  

2. A ordem das falas será definida em sorteio a ser realizado no início 

do debate. 3. O mediador não permitirá que o tempo de três minutos 

seja ultrapassado. 

 

2º bloco: Perguntas das entidades representativas da UFPB (DCE, SINTESPB e 

ADUFPB) – Duração: 24 minutos  



1.Cada entidade representativa poderá dirigir duas perguntas para 

TODAS as candidaturas. As perguntas serão feitas alternadamente, 

uma primeira rodada de perguntas das três entidades e uma segunda 

rodada com mais três perguntas, uma de cada entidade. Haverá um 

sorteio para definir qual entidade iniciará as perguntas, e a segunda 

e a terceira a perguntar.  

2. Antes do início de cada rodada de perguntas das entidades será 

realizada um sorteio, para definir qual candidatura responderá 

primeiro, em segundo e em terceiro.  

3. Cada pergunta deverá ser sorteada pelo mediador de um pote 

contendo cinco perguntas distintas, de cada entidade, enviadas uma 

hora antes para, exclusivamente, o mediador. Cada pergunta deverá 

ser formulada em, no máximo, um minuto e será realizada pelo 

mediador  

4. A resposta da candidatura ocorrerá em, no máximo, três minutos. 

 

 

3º bloco: Perguntas entre as Candidaturas – Duração: 30 minutos  

1. Cada candidatura poderá dirigir duas perguntas as demais 

candidaturas concorrentes. As perguntas serão feitas 

alternadamente, em duas rodadas.  

2. Será realizado um sorteio antes do início de cada rodada para 

definir quem iniciará as perguntas, o sorteado terá direito de 

escolher para quem vai perguntar. A candidatura que respondeu a 

primeira pergunta, só poderá perguntar a terceira candidatura e a 

terceira candidatura perguntará a primeira sorteada, encerrando 

primeiro ciclo de perguntas. Ocorrendo a segunda e última rodada 

de perguntas do mesmo modo da primeira.  

3. Haverá uma réplica pela candidatura que realizou a pergunta, que 

não poderá ultrapassar um minuto.  

4. Será concedida uma tréplica à candidatura que respondeu, de, no 

máximo, um minuto. 

 

4º bloco: encerramento – Duração: 09 minutos 

1. O mediador concederá a palavra às chapas concorrentes, seguindo 

a ordem de exposição, ou seja, 1º sorteado, 2º sorteado e 3º 

sorteado, para suas considerações finais, sendo destinado a cada 

chapa o tempo máximo de três minutos. 

 

6. Iniciou-se as discussões com base nas disposições apresentadas para o 2º bloco 

referente ao formato de direcionamento das perguntas as Candidaturas, apresentadas 

as propostas para leitura ao vivo ou para direcionamento ao mediador que seria 

responsável pela leitura, sendo aprovado por 7 votos favoráveis e 3 votos contra, o 

formato do direcionamento das perguntas pelas entidades elencadas no bloco, a 

serem encaminhadas para o mediador para a leitura. 

 

 



Deixe este painel aberto para ver as respostas da enquete em tempo real. Selecione 'Publicar 
resultados da enquete' para publicar os resultados e encerrar a enquete. 

Opção 1 Proposta – Ao vivo -Entidade Opção 2- Proposta -Enviada-Mediador  
30% (3 votos) 70% (7 votos) 

Usuários Respostas 

1. Azamor Cirne de Azevedo Filho Opção 1 Proposta -Ao vivo -Entidade 
2. Hamilton Soares da Silva Opção 1 Proposta -Ao vivo -Entidade 

3. Luciano Silva Opção 1 Proposta -Ao vivo -Entidade 

4. Amanda Braga Opção 2 Proposta -Enviada-Mediador 

5. amascarenhas Opção 2 Proposta -Enviada-Mediador 

6. Angelo Melo Opção 2 Proposta -Enviada-Mediador 

7. hermes Opção 2 Proposta -Enviada-Mediador 

8. Jadgleison Opção 2 Proposta -Enviada-Mediador 
9. João Andrade Opção 2 Proposta -Enviada-Mediador 

10. sinval Opção 2 Proposta -Enviada-Mediador 

 

 

7. Foi ainda discutido com relação ao 2º bloco e ao formato de direcionamento das 

perguntas as Candidaturas, se as perguntas encaminhadas seriam na quantidade de 

5(cinco) perguntas livres e distintas com sorteio do mediador ou se seriam na 

quantidade de 2(duas) perguntas livres e distintas direcionadas sem sorteio, sendo 

aprovado por 7 votos favoráveis e 2 votos contra, o formato na quantidade de 5(cinco) 

perguntas livres e distintas com sorteio do mediador de apenas 2(duas). 

 

 

Deixe este painel aberto para ver as respostas da enquete em tempo real. Selecione 'Publicar 
resultados da enquete' para publicar os resultados e encerrar a enquete. 

Opção 1 - 5 perguntas para sorteio de 2 Opção 2 – 2 perguntas únicas 

78% (7 votos) 22% (2 votos) 
Usuários Respostas 

1. Amanda Braga Opção 1 – 5 perguntas para sorteio de 2 

2. amascarenhas Opção 1 – 5 perguntas para sorteio de 2 
3. Angelo Melo Opção 1 – 5 perguntas para sorteio de 2 

4. Azamor Cirne de Azevedo Filho Opção 1 – 5 perguntas para sorteio de 2 

5. Jadgleison Opção 1 – 5 perguntas para sorteio de 2 

6. João Andrade Opção 1 – 5 perguntas para sorteio de 2 
7. Luciano Silva Opção 1 – 5 perguntas para sorteio de 2 

8. Hamilton Soares da Silva Opção 2 – 2 perguntas únicas 

9. sinval Opção 2 – 2 perguntas únicas 

 

 

8. Em seguida foi reiterado as Candidaturas como forma de comunicação oficial da 

Comissão Organizadora, o entendimento quanto a matéria relacionada a Propaganda e 

Publicidade GRATUITAS em rádio, televisão, jornais e sítios na Web, comunicando as 

candidaturas que haverá permissão apenas quando garantido as 3(três) candidaturas, 

consequentemente, haverá vedação quando não se garantir de forma igualitária as 

3(três) candidaturas. 

 



9. Foi apresentado ainda, o modelo de 2(dois) materiais discutidos na Comissão de 

Tutorial, sendo solicitado pelos membros as alterações de cores (cinza, preto e branco) 

e de texto, aprovadas por unanimidade as solicitações de alterações dos materiais 

apresentados e solicitado o imediato encaminhamento para a Assessoria de 

Comunicação da Universidade, sendo ainda, solicitado o auxílio das Candidaturas nesse 

processo de atualização cadastral, asseverando que nenhuma alteração poderia ser 

realizada pelas candidaturas do material oficial aprovado. 

 

10. Após deliberações acima descritas, definiu-se a necessidade de reunião extraordinária 
da Comissão Organizadora marcada para o dia 13/08/2020 às 17h, bem como, a próxima 
reunião ordinária da Comissão agendada para o dia 18/08/2020 às 16h, ficando todos 
os membros presentes já convocados; 

 
11. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por 

todos, foi assinada pelos membros que conduziram a IV Reunião da Comissão 
Organizadora para os registros e efeitos necessários. 
 
João Pessoa (PB), 11 de agosto de 2020. 
 
 
 
ÂNGELO BRITO PEREIRA MELO 
Presidente da Comissão 
 
 
 
JADGLEISON ROCHA ALVES 
Secretário da Comissão 

 


