
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
 

ATA SUMÁRIA DA V REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

18 DE AGOSTO DE 2020 

 
 

DATA, HORA E LOCAL: Em 18.08.2020, 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 IV Reunião da Comissão Organizadora realizada em 11 de agosto 

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

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 Atas das Reuniões Ordinárias da Comissão Organizadora III e IV: 

 

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 III e IV NÃO Aprovadas as Atas IIII e IV 

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

Usuários Respostas 
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 

 

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


2. Em seguida foi dada a palavra a Professora Adriana Mascarenhas, Relatora designada 

para apreciação do Recurso à Comissão Organizadora – Chapa 2, a qual solicitou a 

abertura de prazo para diligências, sendo por tais motivos tirado de pauta e reagendado 

para apreciação da Comissão na próxima reunião ordinária. 

 

3. Foi colocado em relatoria o Parecer sobre a Consulta realizada também pela Chapa 2 

sobre o SigEleição, de Relatoria do membro Jadgleison Rocha Alves, onde após ler o 

relatório proferiu a seguinte decisão: 

 

CONCLUSÃO 
 

Diante do exposto, opinamos pelo DEFERIMENTO da solicitação da alínea 
c), determinando que a Superintendência de Tecnologia da Informação – 
STI encaminhe o mais breve o Plano de Ação elaborado para o CONSUNI 
para que desta forma, esta Comissão possa disponibilizar o acesso a 
Candidatura;  
 
Quanto aos demais quesitos solicitados, restam todos PREJUDICADOS por 
serem intempestivos – alíneas a) e b), uma vez que já foram atendidos nas 
reuniões ordinárias anteriores, e por serem os pedidos das alíneas d) e e) 
matérias a serem ainda apreciadas em reunião ordinária futura que 
abordará as formas de participação e auditoria no sistema. 

 

4. Após as discussões foi aprovado por Unanimidade o Parecer do Relator nos termos 

acima elencados.  

 

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. 

favorável ao parecer do Relator desfavorável ao parecer do Relator 

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

Usuários Respostas 
1.Amanda Braga favorável 

2. amascarenhas favorável 

3. angelo favorável 

4. Azamor Cirne de Azevedo Filho favorável 

5. Hamilton Soares da Silva favorável 

6. hermes favorável 

7. Jadgleison favorável 
8. João Andrade da Silva favorável 

9. Luciano Silva favorável 

10. sinval favorável 

 

5. Foi apresentado alguns últimos esclarecimentos sobre o Debate Público que será 

transmitido pela TV UFPB, onde o Presidente informou que encaminhou para os 

representantes das Candidaturas as solicitações da perguntas que deverão repassar 

para o Jornalista Marcos Vidal, esclarecendo que será realizado pela plataforma RPN, e 

que haveria necessidade de ter uma comissão especial para julgar alguma ocorrência 

que venha acontecer no Debate. 



6. Na ocasião foi composta a comissão especial para o debate pelos membros: Ângelo 

Melo, Adriana Mascarenhas e João Andrade, dito ainda que o link seria disponibilizado 

no grupo de WahtsApp da Comissão onde todos integram. 

 

7. Passando-se para a pauta sobre a Consulta Teste, foi apresentado pelo Presidente que 

a ideia da Consulta Teste é de uma simulação nos mesmos moldes que irá ocorrer com 

a Consulta Prévia propriamente dita, diferenciando apenas no horário de início da 

simulação que se iniciará às 8h. 

 

8. Foi esclarecido a Simulação será autorizada através de senha fornecido ao Presidente 

para que possa iniciar, sendo também, por meio de senha fornecida ao Presidente, que 

irá finalizar a simulação, que irá até as 18h. O sistema gerará automaticamente um 

boletim com a apuração de todos os votos (Válidos, Brancos e Nulos), sendo totalizados 

através da mesma fórmula de cálculo apresentada na Resolução 04/2020. 

 

9. Como se trata de um sistema automatizado, não terá acompanhamento em tempo real, 

nem auditoria em tempo real, apenas o Presidente com a equipe da STI irá adentrar na 

sala de gestão da STI. 

 

10. Foi esclarecido  a indagação do Professor Azamor, pelo membro da comissão integrante 

da STI - Rafael, que o tempo de cada ação no sistema é de 7 minutos, e que o voto nulo 

é computado quando o votante digita um número que não existe, e de que falha na 

votação seria abstenção. 

 

11. Foi colocado em votação se o acesso a Sala da STI seria apenas de prerrogativa dos 

técnicos e do Presidente da Comissão sendo aprovado por Unanimidade que apenas os 

técnicos e o Presidente da Comissão teriam acesso a sala da STI. 

 

 

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 apenas os técnicos e o Presidente Não  apenas os técnicos e o Presidente 

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

Usuários Respostas 

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 

 

12. Foi apresentado ainda, a redação do artigo 20, § 1º que define o universo votante da 

Consulta Prévia, nos seus incisos I, II e III, sendo apresentado aos membros proposta de 



interpretação restritiva com relação a algumas categorias de discentes que precisavam 

ser filtradas da lista de votantes aptos. 

 

13. Após discussões, foi colocado em diligência para a Procuradoria e Pró-Reitorias 
competentes para se manifestarem a respeito da matéria.  
 

14. Definiu-se a necessidade de reunião extraordinária da Comissão Organizadora marcada 
para o dia 28/08/2020 às 17h, bem como, a próxima reunião ordinária da Comissão 
agendada para o dia 25/08/2020 às 16h, ficando todos os membros presentes já 
convocados; 

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

todos, foi assinada pelos membros que conduziram a V Reunião da Comissão 
Organizadora para os registros e efeitos necessários. 
 
João Pessoa (PB), 18 de agosto de 2020. 
 
 
 
ÂNGELO BRITO PEREIRA MELO 
Presidente da Comissão 
 
 
 
JADGLEISON ROCHA ALVES 
Secretário da Comissão 

 

 

 

 

 

 

 

 


