UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
CONSELHOS SUPERIORES
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSUN DE 2021
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às oito
horas e trinta minutos, por meio da plataforma de videoconferência WebexMeet, teve
início a 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Universitário – CONSUN de 2020,
tendo como pauta única a Aprovação da minuta de resolução do Regimento Interno da
Comissão Eleitoral da UFRA. Processo: 23084.017044/2020-43. Estiveram presentes:
Os Docentes/Administração: Prof. Marcel do Nascimento Botelho, Presidente do
CONSUN;Profª. Janae Gonçalves, vice-reitora da UFRA; Kleyton Arthur Sousa Lisboa
– Pró-reitor adjunto da PROAF; Prof. Eduardo do Valle Lima - Pró-reitor da PROEX;
Prof.ª Ruth Helena Falesi P. de Moraes Bittencourt - Pró-reitora da PROEN;
Prof.ªMaria de Nazaré Martins Maciel - Pró-reitora da PROPED; Prof. Antônio José
Figueiredo Moreira - Pró-reitor adjunto da PROAES; Prof.ª Silvana Rossy de Brito Pró-reitora da PROPLADI; Saulo Luis Pereira Wanzeler- Pró-reitora da PROGEP;
Prof.Rodrigo Otávio Rodrigues de Melo Souza / Diretor/ICA; Prof. Israel Hidenburgo
Aniceto Cintra / Diretor/ ISARH; Prof. Pedro Silvestre da Silva Campos / Diretor do
ICIBE; Prof.ª Telma Fátima V. Batista /Coordenadora Agronomia, do campus Belém;
Profª. Dulcideia Da Conceicao Palheta/Vice Coord. M. Veterinária Pró-tempore, do
campus Belém; Prof. Fernando Barbosa Tavares / coordenador de Zootecnia, de Belém;
Profª. Rosália Furtado C. Souza / Coordenadora Eng. de Pesca, do campus Belém; Prof.
Robson José Carrera Ramos /Coordenador Eng. Florestal, do campus Belém; Profª.
Silvana do S. V. Sodré, Sub. Coord. Eng. Ambiental e Energias Renováveis, do campus
Belém; Prof. João Almiro C. Soares/ Coord. Eng. Cart. e Agrimensura, do campus
Belém; Prof. José Elias Pereira Hage/Coord. Prótempore - Letras – LIBRAS, do campus
Belém; Prof.ª Gisele Barata da Silva Coord. - Pós-Grad. Agronomia, do campus Belém;
Prof. Nuno Filipe Alves Correia De Melo, Coord. Pós-Grad. Aquicultura e Recursos
aquáticos Tropicais, do campus Belém; Prof. Washington Luiz Assuncão Pereira,
Coordenação - Pós-Graduação em Saúde e Produção Animal na Amazônia, do campus
Belém;Prof. Igor Guerreiro Hamoy, Coord. Pós-Graduação Biotecnologia Aplicada À
Agropecuária, do campus Belém; Prof.ª Jany Éric Queirós Ferreira, Coord. do Curso de
Letras com habilitação em Português, do campus Belém; Prof. Rinaldo Batista Viana,
Coordenação - Pós-Graduação em Reprodução Animal na Amazônia, do campus
Belém; Profª. Ana Paula de Andrade Sardinha, Coord. Graduação em Pedagogia Prótempore, do campus Belém; Profª. Luiza Helena Da Silva Martins, Coord. Bacharelado
em Ciência e Tecnologia de Alimentos do campus Belém; Profª. Paula Nepomuceno
Campos, Coord. Graduação em Ciências Biológicas, do campus Belém; Prof. César
Augusto Tenório de Lima, Diretor do campus de Paragominas; Prof. David Costa
Côrrea Silva, subcoordenador – Graduação em Ciências Contábeis do campus de
Paragominas; Prof. Fernando Rocha Palacios, Coordenador – Graduação em
Administração do campus de Paragominas; Prof. Luis De Sousa Freitas, CoordenadorGraduação em Agronomia do campus de Paragominas; Profª. Saly Takeshita,
subcoordenadora Pró-Tempore – Graduação Eng. Florestal do campus de Paragominas;
Prof.ª Alessandra Epifanio Rodrigues, Coordenadora – Graduação em Zootecnia do
campus de Paragominas; Prof. Marcus De Barros Braga, Coordenador do Curso de
Sistemas de Informações do campus de Paragominas; Prof.Ebson Pereira Cândido,
Diretor do Campus de Capanema; Prof. Luís Fernando Da Silva Rodrigues Filho,
Coordenador – Bacharelado Biologia do Campus de Capanema; Prof. Tany Ingrid
Sagredo Marin, Coordenadora Pró-Tempore – Graduação Em Ciências Contábeis Do
Campus De Capanema; Prof. Raimundo Thiago L. Da Silva, Diretor Do Campus Do
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Campus De Capitão Poço; Prof. Wanderson Cunha Pereira, Coordenador – Graduação
Em Agronomia Do Campus Do Campus De Capitão Poço; Prof. Lilian Cristina
Macedo, Coordenador-Graduação Em Ciências Biológicas Do Campus Do Campus De
Capitão Poço; Profª. Marilia Shibata , Coordenadora Pró-Tempore – Graduação em
Eng. Florestal do Campus do campus de Capitão Poço; Prof.Profª. Marilia Shibata,
Coordenadora Pró-Tempore – Graduação em Eng. Florestal do Campus do campus de
Capitão Poço; Prof. Edson Koiti Kudo Yasojima, subcoordenador – Graduação em
Sistemas de Informação.do Campus do campus de Capitão Poço; Prof. Luis Renan
Sampaio Oliveira, Diretor do Campus de Parauapebas; Prof.ª Claudete Rosa Da Silva,
Coordenadora-Graduação em Agronomia do Campus de Parauapebas; Prof. Rafael Da
Silva Fernandes, Coordenador pró-tempore – Engenharia de Produção do Campus de
Parauapebas; Profª. Selma Lopes Goulart, Coordenadora– Graduação em Eng. Florestal
do Campus de Parauapebas; Prof. Raylon Pereira Maciel, Coordenador - Programa de
Pós-Graduação em Produção Animal na Amazônia do Campus de Parauapebas;
Prof.ªTiciane Lima dos Santos, Diretora do Campus de Tomé-açú; Prof.ª Lenise Chagas
Rodrigues, Coordenadora pró-tempore – Licenciatura em Biologia do Campus de
Tomé-açú; Prof. Márcio Cardoso Soares, Coordenador – Graduação em Ciências
Contábeis do Campus de Tomé-açú; Prof. Marcelo Spitzner, Coordenador – Graduação
Letras – Língua Portuguesa do Campus de Tomé-açú. Os Técnicos Administrativos:
Anderson Dos Santos Vieira; Antonio Afonso Granhen Tavares; Heloisa Dos Santos
Brasil; Mário Sérgio Santos Ribeiro; Tassia Do Socorro F. Da Silva; José Raimundo
Viana; Maria Nádia Alencar Lima, suplente de Paragominas, substituindo a Shirlene
Cristina Brito Da Silva; Almir Lima Do Mar; Lucas Cantão Freitas; Thiago Veríssimo
De Paiva Costa; Jorgeane Corrêa Ribeiro; Ellem Cristina Silva Dos Anjos. Os
Discentes: Gabriel Gustavo Tavares Nunes Monteiro; Maricelma Dos Santos Oliveira;
Maria Jesus Moraes; Wellisson Da Luz Silva; Eledilton Rocha Lopes; Mayra Da Silva
Saraiva; Maria Ciarly Moreira; Ronilson Santos Dos Santos. Os Convidados: Membros
da comissão Eleitoral: Prof. Paulo Sergio dos Santos Souto; Prof. Sandro Henrique dos
Reis Chaves. A reunião foi iniciada pelo Prof. Marcel do Nascimento Botelho,
Presidente do Conselho Universitário da UFRA e convidou todos para a ação do prêmio
PROEX para valorizar e reconhecer o trabalho dos servidores que se superaram em
ações de extensão em 2020 e informou que seria online pelos canais oficiais da
Universidade. Em seguida o Conselheiro Saulo Luis Pereira Wanzeler esclareceu que a
participação do Sr. Marcelo Robson Silva Vilela, Pró-reitor da PROAF, mesmo que
esteja tramitando processo de cessão, que era complexo por depender de mais de um
órgão e somente era finalizado após a casa civil publicar portaria de nomeação, foi uma
alegação descabida questionar a presença do mesmo não reunião 1ª extraordinária do
CONSUN, Disseminaram “fake news”, e finalizou repudiando a conduta. Em seguida
foi iniciada a discussão do documento e os seus destaques, e o Conselheiro Antonio
Afonso Granhen Tavares, no artigo primeiro, sugeriu incluir parágrafo terceiro“§ 3° As
vagas serão recompostas segundo o caput deste artigo”, após as defesas entrou em
votação e foi reprovada por maioria com onze abstenções. Em seguida foi aprovado que
o documento iria passar por revisão de organização e ortografia pela PROPLADI. Em
seguida o Conselheiro Mário Sérgio Santos Ribeiro propôs reorganização dos
parágrafos primeiro e segundo do artigo primeiro e no caput também do artigo primeiro:
“Art.1º Os representantes titulares e suplentes, de cada categoria serão eleitos de forma
direta em suas respectivas assembleias.”, após as defesas entrou em votação e foi
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aprovada por maioria com cinco abstenções; proposta do Conselheiro Mário Sérgio
Santos Ribeiro para o páragrafo 1º, sendo que solicitou também que fosse realocado no
artigo segundo, “§1º As assembleias deverão ser previamente convocadas pelas
entidades representativas de classes, assegurada a ampla divulgação da convocação
entre as respectivas categorias.”, após as defesas entrou em votação e foi aprovada por
maioria com cinco abstenções; proposta do Conselheiro Mário Sérgio Santos Ribeiro
para o páragrafo 2º, sendo que solicitou também que fosse realocado no artigo segundo,
“§2° Poderão se candidatar para compor a CE todos os servidores em efetivo exercício
(docentes e técnicos administrativos) e discentes ativos no SIGAA, conforme suas
respectivas categorias.”, após as defesas entrou em votação e foi aprovada por maioria
com três abstenções. Em seguida o Prof. Sandro Henrique dos Reis Chaves, membro da
comissão eleitoral, registrou que o docente Jaime Viana de Sousa não fazia mais parte
da Comissão eleitoral, bem como e técnica Aylana Cristina Lima de Almeida e discente
Michael Douglas da Silva Barros, e estavam verificando preenchimento das vagas. Em
seguida, no artigo segundo, a Conselheira Silvana Rossy de Brito sugeriu caput: “A CE
(CE) da Universidade Federal Rural da Amazônia, será composta constituída por doze
(12) membros, sendo quatro (4) docentes, dois (2) titulares e dois (2) suplentes; (4)
técnico-administrativos, dois (2) titulares e dois (2) suplentes, e quatro (4) discentes,
dois (2) titulares e dois (2) suplentes.”, após as defesas entrou em votação e foi
aprovada por maioria com sete abstenções. Em seguida a Conselheira Silvana Rossy de
Brito sugeriu parágrafo primeiro ao artigo segundo: “§1° A votação em cada categoria
deverá ocorrer utilizando o módulo SIG-ELEIÇÃO da UFRA.“, após as defesas entrou
em votação e foi aprovada por maioria com seis abstenções. Em seguida Silvana sugeriu
parágrafo segundo ao artigo segundo: “§2º As entidades representativas de classe
deverão indicar 2 (dois) representantes para coordenar o processo de eleição dos
membros da CE, que serão designados por Portaria emitida pelo Gabinete da Reitoria.
“,após as defesas entrou em votação e foi aprovada por maioria com seis abstenções.
Em seguida o Conselheiro Antonio Afonso Granhen Tavares declarou seu voto, de que
estavam se intrometendo em outra seara que tinham mecanismos de discussão, se
absteve por conta dessa intromissão indevida, estava preocupado com isso. Em seguida
a Conselheira Silvana Rossy de Brito sugeriu parágrafo terceiro ao artigo segundo:“§3°
As entidades representativas de classes ficam encarregadas de encaminhar os nomes dos
candidatos para a STIC para as providências cabíveis de registro no SIG-ELEIÇÃO em
até 10 dias úteis da data de votação.” ,após as defesas entrou em votação e foi aprovada
por maioria com sete abstenções. Em seguida teve declaração de voto do Conselheiro
Anderson Dos Santos Vieira, de que era absurda a interferência, e que iriam pedir para a
direção do sindicato ação conjuntas, ficou triste de ter membros dos seus pares
concordando com isso. Em seguida a Conselheira Silvana Rossy de Brito sugeriu
parágrafo quarto ao artigo segundo: “§4º Poderão votar nos candidatos para compor a
CE, todos os servidores efetivos do corpo docente e técnico-administrativos e discentes
ativos no SIGAA, em suas respectivas categorias.”, após as defesas entrou em votação e
foi aprovada por maioria com sete abstenções. Em seguida a Conselheira Silvana Rossy
de Brito sugeriu parágrafo quinto ao artigo segundo: “5º Concluído o processo de
eleição dos membros da CE, os representantes das categorias deverão encaminhar o
resultado da apuração, incluindo os nomes dos quatro mais votados por categoria,
identificando os titulares e os suplentes, para homologação no CONSUN.”, após as
defesas entrou em votação e foi aprovada por maioria com sete abstenções. Em seguida
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entrou em votação a inclusão da propositura aprovada anteriormente do Conselheiro
Mário Sérgio Santos Ribeiro para o artigo segundo, de novo parágrafo: “§1º As
assembléias deverão ser previamente convocadas pelas entidades representativas de
classes, assegurada a ampla divulgação da convocação entre as respectivas categorias.”,
após as defesas entrou em votação e foi aprovada por maioria com seis abstenções. Em
seguida entrou em votação a inclusão da propositura aprovada anteriormente do
Conselheiro Mário Sérgio Santos Ribeiro para o artigo segundo, de novo parágrafo:
“§2° Poderão se candidatar para compor a CE todos os servidores em efetivo exercício
(docentes e técnicos administrativos) e discentes ativos no SIGAA, conforme suas
respectivas categorias.”, após as defesas entrou em votação e foi aprovada por maioria
com sete abstenções. Em seguida não teve manifestações no atual parágrafo oitavo. Em
seguida o Conselheiro Antonio Afonso Granhen Tavares pediu a exclusão do atual
parágrafo nono, e foi aprovada por maioria presente com oito abstenções. Em seguida o
Conselheiro Antonio Afonso Granhen Tavares sugeriu no parágrafo terceiro colocar:
“de prazo Maximo de cinco dias úteis” e excluir “a ser definido pela comissão”, mas o
Conselheiro Mário Sérgio Santos Ribeiro fez contraproposta de texto para o parágrafo
terceiro “Se a comissão estiver coordenando os trabalhos de alguma eleição com edital
em vigência, o prazo para a eleição de novos membros, objetivando a substituição dos
mesmos em caso de vacância, será de no máximo cinco dias”, as propostas entraram em
votação e foi aprovada a proposta feita pelo Conselheiro Mário Sérgio Santos Ribeiro
por maioria presente com seis abstenções. Em seguida o Conselheiro João Almiro C.
Soares propôs inclusão de parágrafo ao final: “A Reitoria terá 15 dias para emissão da
Portaria da Comissão eleitoral, a partir do recebimento dos nomes eleitos pelas
categorias.”, e foi reprovada por maioria presente com cinco abstenções. Em seguida a
Conselheira Silvana Rossy de Brito propôs incluir artigo antes do terceiro: “A CE é uma
unidade colegiada, representativa das categorias de técnico-administrativos, docentes e
discentes da UFRA que tem a finalidade de coordenar as eleições gerais da UFRA.”, e
foi aprovada por maioria presente com cinco abstenções, e o Conselheiro Antonio
Afonso Granhen Tavares declarou seu voto, que se absteve, pois a discussão estava
desorganizada. Em seguida a Conselheira Silvana Rossy de Brito propôs retirar o atual
artigo quarto e transformar o parágrafo primeiro em artigo quarto, e foi aprovado por
maioria presente com três abstenções. Em seguida não houve manifestações no inciso I
do atual artigo quarto; Em seguida o Conselheiro Saulo Luis Pereira Wanzeler propôs
complementação no inciso II, adicionar “aprovado pelo consun”, e foi aprovada por
maioria presente com cinco abstenções. Em seguida o Conselheiro Saulo Luis
Pereira Wanzeler propôs adicionar “aprovado pelo consun” no inciso III, e foi aprovada
por maioria presente com quatro abstenções. Em seguida não houve manifestações no
inciso IV do atual artigo quarto; Em seguida o Conselheiro Saulo Luis Pereira Wanzeler
sugeriu texto no inciso V: “coordenar os processos para escolha de chapas para
coordenação de cursos, direção de institutos e campi, para Reitor(a) e Vice-Reitor(a) e
outros cargos eletivos na UFRA, conforme normativos aprovados em CONSUN”, e foi
aprovada por maioria presente com três abstenções. Em seguida não houve
manifestações no inciso VI do atual artigo quarto. Em seguida o Conselheiro Mário
Sérgio Santos Ribeiro propôs texto no inciso VII: “lavrar e publicar no website da CE as
atas de suas reuniões;”, e foi aprovada por maioria presente com duas abstenções. Em
seguida não houve manifestações no inciso VIII do atual artigo quarto; Em seguida não
houve manifestações no inciso IX do atual artigo quarto; Em seguida o Conselheiro
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César Augusto Tenório de Lima sugeriu texto no inciso X: “providenciar junto aos
setores competentes na UFRA o material necessário aos processos eleitorais;”, e foi
aprovada por maioria presente com uma abstenção. Em seguida o Conselheiro
Saulo Luis Pereira Wanzeler sugeriu texto no inciso XI: “organizar e definir os locais de
votação, quando a votação for presencial, solicitando aos seus responsáveis a
convocação dos membros das mesas receptoras e das juntas apuradoras;”, e foi
aprovada por maioria presente com duas abstenções. Em seguida o Conselheiro
Saulo Luis Pereira Wanzeler sugeriu texto no inciso XII: “nomear e instruir mesas
receptoras para os postos de votação, quando a votação for presencial, supervisionandolhes as atividades;”, e foi aprovada por maioria presente com duas abstenções. Em
seguida o Conselheiro Saulo Luis Pereira Wanzeler sugeriu texto no inciso XIII:
“nomear e instruir as juntas apuradoras, quando a votação for presencial;”, e foi
aprovada por maioria presente com duas abstenções. Em seguida não houve
manifestações no inciso XIV do atual artigo quarto; Em seguida não houve
manifestações no inciso XV do atual artigo quarto; Em seguida o Conselheiro Mário
Sérgio Santos Ribeiro propôs texto no inciso XVI: “publicar as listas dos eleitores aptos
a votar, no prazo estabelecido em calendário, nos sítios oficiais da UFRA e no website
da Comissão Eleitoral;” e foi aprovada por maioria presente com uma abstenção. Em
seguida o Conselheiro Mário Sérgio Santos Ribeiro propôs texto no inciso XVII:
“coordenar os debates entre os candidatos e a interação com a comunidade conforme
regulamento aprovado em CONSUN;”, e foi aprovada por maioria presente com duas
abstenções. Em seguida não houve manifestações no inciso XVIII do atual artigo
quarto; Em seguida não houve manifestações no inciso XIX do atual artigo quarto; Em
seguida o Conselheiro Saulo Luis Pereira Wanzeler sugeriu texto no inciso XX:
"nomear como membros da mesa receptora, quando a votação for presencial, somente
os eleitores definidos na resolução própria das eleições”, e o Tenório fez proposta que
caberia colocar no inciso XXII: “quando a votação for presencial”; as propostas
entraram em votação e foram aprovadas por unanimidade. Em seguida o Conselheiro
Mário Sérgio Santos Ribeiro sugeriu texto no inciso XXI: “sistematizar os resultados do
processo eleitoral, tornando público os resultados das eleições, dando os devidos
encaminhamentos legais.”, e exclusão do inciso XXIII, e foi aprovada por maioria
presente com duas abstenções. Em seguida não houve manifestações no inciso XXII do
atual artigo quarto; Em seguida a Conselheira Silvana Rossy de Brito sugeriu texto no
atual inciso XXIII, que era o XXIV: “decidir, em primeira instância, sobre impugnações
de registro de candidatos, recursos contra abuso de financiamento e da propaganda,
impugnação de voto (quando a votação for presencial), de urna (quando a votação for
presencial), do resultado e outros recursos pertinentes ao pleito.”, e foi aprovada por
maioria presente com duas abstenções. Em seguida a Conselheira Silvana Rossy de
Brito sugeriu texto para o parágrafo único: “A comissão eleitoral, sempre que
necessário, poderá formar comissões de trabalho, quando a votação for presencial,
recrutando auxiliares para operacionalização de suas tarefas, desde que os mesmos não
sejam candidatos, fiscais ou parentes e afins de candidatos até o terceiro grau.”, e foi
aprovada por maioria presente com uma abstenção. Em seguida a Conselheira Silvana
Rossy de Brito sugeriu texto para o parágrafo quarto do atual artigo sexto: “Em caso de
vacância de cargos de Presidente, primeiro secretário e segundo secretário da CE, a
comissão solicitará nova eleição de acordo com o art. 2º desta Resolução”, e foi
aprovada por maioria presente com uma abstenção. Em seguida a Conselheira Silvana
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Rossy de Brito sugeriu texto para o caput do atual artigo sétimo: “As reuniões da CE
ocorrerão ordinariamente a cada mês e extraordinariamente a qualquer tempo por
convocatória da presidência via e-mail com antecedência mínima de 48h da sua
ocorrência.”, e foi aprovada por maioria presente com uma abstenção. Em seguida o
Conselheiro Mário Sérgio Santos Ribeiro sugeriu texto para o parágrafo único do atual
artigo sétimo: “Parágrafo único. As reuniões terão início em sua primeira chamada com
a presença de todos os titulares ou em segunda chamada, quinze minutos após, com a
presença de pelo menos 3 membros titulares.”, e foi aprovada por maioria presente com
uma abstenção. Em seguida a Conselheira Silvana Rossy de Brito sugeriu texto no
inciso II do atual artigo oitavo: “II - Participar da discussão, votar nos julgamentos de
matéria administrativa eleitoral e nos casos de empate.”, e foi aprovada por maioria
presente com três abstenções. Em seguida o Conselheiro Mário Sérgio Santos Ribeiro
sugeriu texto no inciso IV do atual artigo oitavo: “Assinar as recomendações e
deliberações da Comissão;”, e foi aprovada por maioria presente com uma abstenção.
Em seguida a Conselheira Silvana Rossy de Brito sugeriu texto no inciso X do atual
artigo oitavo: “Zelar pela fiel execução das normas da UFRA, do Regulamento Eleitoral
e do Calendário Eleitoral, aprovados pelo CONSUN, pela boa ordem e celeridade dos
serviços eleitorais, bem como pela transparência e efetividade de suas deliberações e
recomendações.”, e foi aprovada por maioria presente com uma abstenção. Em seguida
o Conselheiro Mário Sérgio Santos Ribeiro sugeriu texto no inciso II do atual artigo
décimo: “Lavrar e publicar as atas, após aprovação, devidamente assinadas pelos
membros da comissão, das sessões da CE no sítio eletrônico da CE;”, e foi aprovada por
maioria presente com três abstenções. Em seguida o Conselheiro Mário Sérgio Santos
Ribeiro sugeriu texto no inciso II do atual artigo onze: “Lavrar e publicar as atas, após
aprovadas e devidamente assinadas pelos membros da comissão, das cessões da CE no
sítio eletrônico da CE, na ausência do Primeiro Secretário;”, e foi aprovada por maioria
presente com uma abstenção. Em seguida o Conselheiro Saulo Luis Pereira Wanzeler
propôs incluir ao final do atual artigo quatorze: “calendário especificio aprovado pelo
consun” e foi aprovada por maioria presente com duas abstenções. Em seguida o
Conselheiro Mário Sérgio Santos Ribeiro sugeriu texto no parágrafo primeiro do atual
artigo quatorze: “§1º É vedada a candidatura de membros da comissão eleitoral a cargos
eletivos, em qualquer tempo do pleito em curso, bem como de seus cônjuges,
companheiros (as) e pessoas com grau de parentesco e afins até o terceiro grau.”, e foi
aprovada por maioria presente com quatro abstenções. Em seguida o Conselheiro
Saulo Luis Pereira Wanzeler sugeriu texto no atual parágrafo segundo do atual artigo
quatorze: “§2º No caso de renúncia, vacância ou impedimento da suplência, haverá
escolha de um(a)novo(a) suplente conforme Art. 2º desta Resolução.”, e foi aprovada
por maioria presente com duas abstenções. Em seguida a Conselheira Silvana Rossy de
Brito propôs texto para o atual artigo quinze: “O formato da votação e os eleitores aptos
a votar, assim como as regras da campanha e dos debates serão definidos no regimento
próprio de cada eleição e aprovados pelo CONSUN.”, e foi aprovada por maioria
presente com três abstenções. Em seguida a Conselheira Silvana Rossy de Brito sugeriu
exclusão dos próximos dois artigos, seriam os atuais dezesseis, e foi aprovada por
maioria presente com seis abstenções; e exclusão do artigo dezessete: e foi aprovada por
maioria presente com cinco abstenções. Em seguida o Conselheiro Mário Sérgio Santos
Ribeiro sugeriu texto no atual artigo dezessete: “Todos os atos oficiais da Comissão
Eleitoral, aprovados por meio de votação colegiada deverão estar assinados

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
CONSELHOS SUPERIORES
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSUN DE 2021
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

eletronicamente (SIPAC) pelos membros participantes e publicados em sítio específico
da CE no portal da UFRA, sem prejuízo de outras formas de publicidade.” e foi
aprovada por maioria presente com duas abstenções. Em seguida o Conselheiro Mário
Sérgio Santos Ribeiro e a Conselheira Silvana Rossy de Brito propuseram artigo antes
do penúltimo: “Os membros eleitos a partir da publicação desta resolução terão mandato
de 01 (hum) ano, vedada a recondução.”, e o Conselheiro Anderson Dos Santos Vieira
fez contraproposta, sugerindo que fosse para dois anos, e foi aprovada por maioria
presente a proposta do Conselheiro Mário Sérgio Santos Ribeiro com duas abstenções.
Em seguida o Conselheiro Saulo Luis Pereira Wanzeler sugeriu texto para o atual artigo
dezenove: “Os casos omissos serão deliberados pela Comissão Eleitoral, respeitadas as
condições estabelecidas neste regimento, em primeira instância e, em segunda e última
instância pelo CONSUN.”, e foi aprovada por maioria presente com duas abstenções.
Em seguida não houve manifestação para o último, sendo aprovado o documento por
completo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Conselho Universitário, Prof.
Marcel do Nascimento Botelho, agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião, e
eu, Bruna Fernanda Santana Couto, Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a
presente Ata, que depois de lida, será submetida a votação pelos membros presentes na
reunião subsequente.

