UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
ATA SUMÁRIA DA VI REUNIÃO EXTRAÓRDINÁRIA DA COMISSÃO ORGANIZADORA
02 DE SETEMBRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Em 02.09.2020, 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, MARÍLIA GABRIELA S CAVALCANTI,
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 V Reunião da Comissão Organizadora realizada em 31 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.
INFORMES:
7. Dada as boas vindas aos presentes foi realizado os seguintes informes pelo membro da
Comissão Prof. Hermes Filho:
a) Que foi encaminhado para a SODS um relatório da STI estritamente técnico, sendo
solicitado a esta Comissão que possa anexá-lo ao Relatório Final.
b) Que a gravação da RNP, tem nos últimos dias apresentado algumas falhas técnicas
e para tanto a STI também está procedendo com a gravação de forma a suprir caso
alguma falha da RNP venha a comprometer o que ficou gravado das reuniões.
DELIBERAÇÕES TOMADAS:
8. Passando para a Ordem do Dia foram aprovadas por 8(oito) votos favoráveis e 2(duas)
abstenções, as Atas das Reuniões dos dias 25, 28 e 31 de agosto de 2020, sendo
solicitado pelo membro Azamor Filho que incluísse o texto na ata da reunião do dia 31
de agosto, sua fala sobre o questionamento da Presidência ter solicitado a prorrogação
de prazo ao CONSUNI, o que foi registrado.

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 pela aprovação das
NÃO pela aprovação das
ABSTENÇÕES
Atas
Atas
80% (8 votos)
0% (0 votos)
20% (2 votos)
Usuários Respostas
1.Amanda Braga Abstenção
2. Marília Gabriela S Cavalcanti Abstenção
3. amascarenhas Aprovada
4. angelo Aprovada
5. Azamor Cirne de Azevedo Filho Aprovada
6. Hamilton Soares da Silva Aprovada
7. hermes Aprovada
8. Jadgleison Aprovada
9. João Andrade da Silva Aprovada
10. sinval Aprovada

9. Em seguida passou-se para a apresentação do Parecer produzido pela Relatora Prof.
Adriana Mascarenhas, a qual, após leitura do histórico de todos os processos e
pareceres contidos nos autos, proferiu o seguinte voto conclusivo:
“Diante do exposto nas considerações acerca dos processos de denúncias
realizadas POSTERIORMENTE à realização da consulta, opinamos para que
todas as informações constantes dos autos sejam inseridas no Relatório Final
desta Comissão Organizadora, e encaminhadas para que o CONSUNI tome
ciência dos fatos, e assim possa proceder dentro de suas competências o que
julgar pertinente para efeitos da Consulta Prévia para Reitor(a) e ViceReitor(a) da UFPB, conforme a Res. n. 04/2020 do CONSUNI, e demais
dispositivos legais acerca do assunto.”
10. Iniciadas as discussões, o membro nato Azamor Filho, colocou que sentiu falta de mais
uma diligência em consulta ao Hospital Universitário para apuração dos votantes
daquela instituição que constavam na Lista de Votantes aptos que fora publicada na
página da Comissão Organizadora, tendo na oportunidade, o Presidente da Comissão
ponderado que justamente com base nessa motivação é que fica justificado
administrativamente o pedido que fora encaminhado ao CONSUNI, pois, está claro que
mesmo com uma pequena prorrogação de prazo, ainda não foi possível atender de
forma completa todas as indagações que pairam sobre a matéria.
11. Esgotada todas as discussões, foi posto em votação o Parecer da Relatora Profª Adriana
Mascarenhas, o qual foi aprovado por 9 (nove) votos favoráveis e 1(um) voto contrário,
conforme se verifica no quadro de votação abaixo:

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 pela aprovação do Parecer
NÃO pela aprovação do Parecer

90% (9 votos)

10% (1 votos)
Usuários Respostas

1. hermes Não
2.Amanda Braga Sim
3. amascarenhas Sim
4. angelo Sim
5. Azamor Cirne de Azevedo Filho Sim
6. Hamilton Soares da Silva Sim
7. Jadgleison Sim
8. João Andrade da Silva Sim
9. Marília Gabriela S Cavalcanti Sim
10. sinval Sim
6. Alguns membros natos da Comissão falaram sobre a necessidade de incluir no relatório
um parecer final da Comissão, atestando um posicionamento da Comissão referente a
Consulta Prévia. Tal solicitação não foi acatada tendo em vista a discussão acerca do
caráter meramente executivo da Comissão, motivo pelo qual não lhe caberia análise dos
fatos(mérito), em razão da legalidade, competência e impessoalidade da Comissão.
7. Foi apresentado finalmente a Estrutura do Relatório Final das Atividades da Comissão
Organizadora para envio a SODS, que após sugestões foi posto em votação sua
estrutura, com aprovação por Unanimidade:
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 pela aprovação do Parecer
NÃO pela aprovação do Parecer
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. Marília Gabriela S Cavalcanti Sim
10. sinval Sim
8. E em seguida, foi votado o Relatório Final, com todas as contribuições encaminhadas
pelos membros, tendo sido aprovado com 9(nove) votos favoráveis e 1(um) voto
contrário.
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 pela aprovação do Parecer
NÃO pela aprovação do Parecer
90% (9 votos)
10% (1 votos)
Usuários Respostas
1. sinval Não
2.Amanda Braga Sim

3. amascarenhas Sim
4. angelo Sim
5. Azamor Cirne de Azevedo Filho Sim
6. Hamilton Soares da Silva Sim
7. hermes Sim
8. Jadgleison Sim
9. João Andrade da Silva Sim
10. Marília Gabriela S Cavalcanti Sim

9. ENCERRAMENTO: Encerrados todo os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada
por todos, foi assinada pelos membros que conduziram a VI Reunião Extraordinária da
Comissão Organizadora para os registros e efeitos necessários.
João Pessoa (PB), 02 de setembro de 2020.

ÂNGELO BRITO PEREIRA MELO
Presidente da Comissão

JADGLEISON ROCHA ALVES
Secretário da Comissão

