
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
 

ATA SUMÁRIA DA III REUNIÃO DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

04 DE AGOSTO DE 2020 

 
 

DATA, HORA E LOCAL: Em 04.08.2020, 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 titulares das 

Candidaturas: EDVALDO NOGUEIRA JÚNIOR (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 II Reunião da Comissão Organizadora realizada em 31 de julho 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 representantes das Candidaturas e realizado os informes, 

inclusive quanto ao que preceitua o Art. 2º, § 1º, sobre tais representantes terem 

apenas direito a voz, porém sem direito a voto.  foi aprovado por unanimidade a 

autorização da participação dos suplentes das Candidaturas nas reuniões onde não 

estivessem exercendo a titularidade, sendo tal participação reservada apenas na 

qualidade de ouvintes, ou quando possível, dado o uso da palavra do titular 

presente.  

 

2. Iniciou-se as discussões com relação a Padronização do material físico a ser 

divulgado pelas candidaturas, bem como, o local escolhido nos campi. 

 

3. Aberta a votação foi aprovado por unanimidade os locais intitulados “Acontece 

UFPB”, com padronização do material a ser impresso de “80cm de altura x 2,30 de 

largura”. 

 

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. 

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


SIM à disponibilização do “Acontece UFPB” e 
padronização do material nas dimensões          

80 x 2,30. 

NÃO à disponibilização do “Acontece UFPB” e 
padronização do material nas dimensões               

80 x 2,30. 
100% (9 votos) 0% (0 voto) 

Usuários Respostas 

1.Amanda Braga Sim 
2. amascarenhas Sim 

3. angelo Sim 

4. Hamilton Soares da Silva Sim 

5. hermes Sim 

6. jadgleison Sim 

7. João Andrade da Silva Sim 

8. Luciano Silva Sim 
9. sinval Sim 

 

4. Foi colocado em discussão a limitação desses espaços – “Acontece UFPB”, se a 

autorização seria para 1(um) local ou se seria para todos os locais, sendo dada a 

palavra aos membros para suas considerações sobre a quantidade de locais que 

deveriam ser autorizados pela Comissão. 

 

5. Aberta a votação foi aprovado por 6 Votos Favoráveis e 3 Votos Contra a 

disponibilização de todos os locais do “Acontece UFPB” 

 

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. 

1 - Único local 2 – Todos os locais  

67% (6 votos) 33% (3 votos) 

Usuários Respostas 

1.Amanda Braga 1 -Único local 

2. amascarenhas 1 -Único local 

3. jadgleison 1 -Único local 

4. Angelo Melo – 2-Todos os locais 

5. Hamilton Soares da Silva - 2-Todos os locais 

6. hermes 2-Todos os locais 

7. João Andrade da Silva 2-Todos os locais 
8. Luciano Silva 2-Todos os locais 

9. sinval 2-Todos os locais 

 

6. Com relação ao quadro de votação do item 3 elencado acima, foi observado pela 

Profa. Amanda Braga que no quadro de votação, tinha sido registrado o voto do 

representante da Candidatura “UFPB EM PRIMEIRO LUGAR” - Gustavo Tavares da 

Silva, sendo em seguida observado também, por este Secretário, no quadro de 

votação do item 4, a mesma situação.  

 

7. A Prof. Amanda solicitou uma questão de ordem para apresentar o ocorrido, 

discursando que tal gesto entendia como um desrespeito e uma falta de ética do 

representante perante o trabalho realizado pela Comissão Organizadora, e que 

deveria tal matéria ser encaminhada e avaliada pela Comissão de Ética. 

 



8. Logo, em seguida este Secretário, solicitou ao Presidente da Comissão, Prof. Angelo 

Melo, qual atitude seria tomada. Se seria desconsiderado do quadro de votação a 

contagem do Voto do representante da Candidatura “UFPB EM PRIMEIRO LUGAR” - 

Gustavo Tavares da Silva no quadro de votação para fins de registro na redação da 

Ata, o que por deliberação da Presidência, foi dito que não se considerasse para 

registro do quadro de votação na Ata o voto do representante supramencionado, 

não tendo nenhuma oposição dos membros sobre tal deliberação do Presidente. 

 

9. O Prof. Gustavo Tavares da Silva representante da Chapa “UFPB EM PRIMEIRO 

LUGAR”, solicitou a palavra para pedir desculpas pelo ocorrido, justificando que 

naquele momento inicial estava com algumas outras atividades e “janelas” dessas 

atividades virtuais abertas, tendo se atrapalhado quando do aparecimento da 

enquete, renovando seu pedido de desculpas aos membros da Comissão 

Organizadora. 

 

10. Verificou-se ainda, pelo Presidente da Comissão Organizadora, que apesar do 

ocorrido, não houve prejuízo para o resultado da votação. 

 

11. Desta forma, os quadros de votação apresentados nos itens 3 e 4 

supramencionados, consideraram a título de registro para a presente ATA, apenas 

os votos dos membros natos da Comissão Organizadora, sendo desconsiderado o 

registro tecnológico do representante da Chapa “UFPB EM PRIMEIRO LUGAR”, 

conforme deliberação do Presidente, sem oposição dos membros. 

 

12. Em seguida foi deliberado por unanimidade a sequência do sorteio das 

candidaturas, onde ficou decidido que a cada retirada obedeceria a sequência de 

algarismos arábicos “1, 2 e 3”, ficando as candidaturas com as seguintes numerações 

de Chapas: 

 

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 que a sequencia retirada no sorteio seguirá 

a sequência de algarismos arábicos “1, 2 e 3” 
NÃO que a sequência retirada no sorteio não 

seguirá a sequência de algarismos arábicos “1, 2 
e 3” 

100% (9 votos) 0% (0 voto) 
Usuários Respostas 

1. amascarenhas Sim 

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

4. Hamilton Soares da Silva Sim 

5. hermes Sim 

6. jadgleison Sim 
7. João Andrade da Silva Sim 

8. Luciano Silva Sim 

9. sinval Sim 

 

NUMERO “1” 

CANDIDATURA: UFPB EM PRIMEIRO LUGAR  

- ISAC ALMEIDA DE MEDEIROS (Reitor)  



- REGINA CELI MENDES PEREIRA DA SILVA (Vice-Reitora) 

 

NUMERO “2” 

CANDIDATURA: INOVAÇÃO COM INCLUSÃO  

- TEREZINHA DOMICIANO DANTAS MARTINS (Reitora)  

- MONICA NOBREGA (Vice-Reitora)  

 

NUMERO “3” 

CANDIDATURA: ORGULHO DE SER UFPB  

- VALDINEY VELOSO GOUVEIA (Reitor)  

- LIANA FILGUEIRA ALBUQUERQUE (Vice-Reitora)  

 

 

13. Com relação ao Art. 13, incisos I e II foi deliberado por unanimidade, que tendo em 

vista a quantidade considerável de disparos de e-mails (50 mil e-mails) seria 

operacionalizado primeiro o encaminhamento da Candidatura por ordem de 

chegada, e que o envio pudesse conter obrigatoriamente os seguintes campos: a) 

Assunto; b) Corpo da Mensagem (texto plano sem formatação ou no formato 

HTML); c) indicação do dia que será enviado o material; De forma opcional, poderá 

o e-mail conter um Anexo único, de tamanho máximo de 1 Mb; 

 

14. Após deliberações acima descritas, definiu-se a reunião da Comissão do Tutorial que 
fora composta na reunião anterior pelos membros: AMANDA BATISTA BRAGA, 
JADGLEISON ROCHA ALVES, HERMES PESSOA FILHO E ÂNGELO BRITO PEREIRA MELO 
marcada para o dia 06/08/2020 às 17h, bem como, a próxima reunião da Comissão 
Organizadora marcada para o dia 11/08/2020 às 16h, ficando todos os membros 
presentes já convocados; com pauta para deliberação sobre o debate público e a 
transmissão Tv UFPB; propagandas em rádio, tv, etc; tutorial para campanha de 
atualização do cadastro da comunidade acadêmica e como votar no sig. 

 
 

15. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada 
por todos, foi assinada pelos membros que conduziram a III Reunião da Comissão 
Organizadora para os registros e efeitos necessários. 

 
João Pessoa (PB), 04 de agosto de 2020. 
 
 
ÂNGELO BRITO PEREIRA MELO 
Presidente da Comissão 
 
JADGLEISON ROCHA ALVES 
Secretário da Comissão 

 


