
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
 

ATA SUMÁRIA DA I REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO 

ORGANIZADORA  13 DE AGOSTO DE 2020 

 
 

DATA, HORA E LOCAL: Em 13.08.2020, às 17.00h, 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, 

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 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 representantes das Candidaturas e realizado os informes, foram 

apresentadas as matérias sobre a Consulta Teste nos seguintes termos: 

 

a) Que a Consulta Teste serviria para testar todo o ambiente de votação; 

b) Apresentados os layouts pela Profª Amanda Braga, foi requerido que alterassem a 

cor temática e não utilizasse os números das candidaturas; 

c) Que a data de realização da Consulta Teste seria dia 20/08; 

d) Sendo aprovada a Consulta Teste sem a oposição de nenhum membro; 

 

2. Foi indagado sobre o prazo final de atualização do e-mail, o que foi respondido pelo 

Presidente que o prazo a ser observado é o que consta no Art. 17, inciso III, alertando 

que o sistema estará inoperante para qualquer atualização cadastral a partir das 7h do 

dia 25/08; 

 

3. Após deliberações acima descritas, reiterou que o Debate na TV UFPB aconteceria no 
dia 19/08, bem como, reiterou a convocação para a próxima reunião ordinária da 
Comissão Organizadora marcada para o dia 16/08/2020 às 16h, ficando todos os 
membros presentes já convocados;  

 

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


4. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por 
todos, foi assinada pelos membros que conduziram a I Reunião Extraordinária da 
Comissão Organizadora para os registros e efeitos necessários. 
 
João Pessoa (PB), 13 de agosto de 2020. 
 
 
ÂNGELO BRITO PEREIRA MELO 
Presidente da Comissão 
 
JADGLEISON ROCHA ALVES 
Secretário da Comissão 

 


