
 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DA CONSULTA PÚBLICA PARA OS CARGOS 

DE REITOR E VICE-REITOR DA UFS, DE 21.01.2020. 

 

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, na sede da Associação dos Docentes da 

Universidade Federal de Sergipe (ADUFS), situada na Universidade Federal de Sergipe, Avenida 

Marechal Rondon, S/N - Rosa Elze, São Cristóvão – SE, às 14 horas e 34 minutos, reuniu-se a 

Comissão Eleitoral da Consulta Pública para os cargos de Reitor e Vice-Reitor da UFS para o 

exercício 2020-2024, com a presença dos seguintes membros: Fábio Farias Botelho, Gutiere 

Cardoso de Lima, Marcos Pedroso, Marcelo Massayoshi Ueki, Saulo Henrique Souza Silva, Júlio 

Cézar Gandarela Rezende, Arthur Gil de Oliveira Araujo, Thayná Santos de Albuquerque, Gustavo 

Guimarães Lima, Paulo Vitor Assis Bonfim, Daniel Silva de Souza, Joseilton Nery Rocha. Havendo 

número legal foi iniciada a reunião com os membros entrando em acordo para definição da pauta e 

encaminhamentos. Marcos Pedroso afirmou que seria necessário, primeiramente, a definição das 

figuras de presidente, vice-presidente e secretário da comissão, ficando definidos, em comum 

acordo entre todos os membros, os nomes de Saulo Henrique Souza Silva como presidente, Arthur 

Gil de Oliveira como vice-presidente e Fábio Farias Botelho como secretário. Em relação à pauta, 

foi definida da seguinte forma: 1. Sugestões de alteração no calendário eleitoral para aprovação 

na Assembleia Geral Unificada; 2. Sugestões de alteração no regulamento eleitoral para 

aprovação na Assembleia Geral Unificada; 3. Encaminhamentos. Quanto ao ponto 1. 

Sugestões de alteração do calendário eleitoral para aprovação na Assembleia Geral Unificada, ficou 

definido que na assembleia do dia 23/01 serão apresentadas as seguintes sugestões: alteração das 

datas de inscrição das chapas para o dia 14/02, devido à volta do recesso do Congresso e tendo 

em vista a apreciação do mesmo sobre a Medida Provisória (MP) 914/2019. Homologação das 

chapas no dia 14/02. Alteração para 17/02 quanto aos recursos à homologação das chapas e 18/02 

como prazo para homologação final das chapas, bem como esta mesma data para disponibilização 

da lista de votantes para os candidatos. Para os debates ficaram definidas as propostas das 

seguintes datas: Campus de Laranjeiras dia 19/02, no turno da manhã; Campus de Itabaiana no dia 

19/02, turno da noite; Campus Aracaju no dia 03/06, no turno da manhã; Campus de Glória no dia 

10/03, no turno da manhã; Campus São Cristóvão no dia 12/03, no turno da noite. Em relação ao 

Campus de Lagarto houve duas propostas, dia 16/03 ou 23/03, turno da manhã, a depender da 

possível alteração de calendário acadêmico. Em relação às datas da realização da consulta pública, 

foram propostos os dias 19 e 20/03 ou 24 e 25/03, a depender de possível alteração do calendário 



 

acadêmico do Campus de Lagarto. Na hipótese das eleições ocorrerem nos dias 19 e 20/03 a 

apuração será alterada para os dias 20/03, com apresentação de resultado preliminar no dia 21/03, 

e caso ocorra nos dias 24 e 25/03 a apuração ocorrerá no dia 25/03, com resultado preliminar no 

dia 26/03. No ponto 2. Sugestões de alteração no regulamento eleitoral para aprovação na 

Assembleia Geral Unificada, foram sugeridas alterações no Artigo 1º, suprimindo a Nota Técnica 

citada; acréscimo de informações no Parágrafo 1 do Artigo 14, referente a local de inscrição e 

número das chapas; Supressão do Parágrafo 4 do Artigo 17; Acréscimo de Parágrafo Único no 

Artigo 23, referente a designação sobre voto em trânsito; Alteração no Artigo 42, mudando o prazo 

de recursos de 3 dias para 24 horas após a divulgação dos resultados. No ponto 3. 

Encaminhamentos, foi definido que a Comissão Eleitoral se dirigiria pessoalmente até a Reitoria da 

UFS para discutir junto à administração da universidade a revogação da alteração de calendário do 

Campus de Lagarto, a solicitação da lista de votantes para os órgãos competentes da UFS, e envio 

de ofício para a ASAP informando da assembleia do dia 23/01. Também foi estabelecido a criação 

de um e-mail como forma de comunicação oficial da Comissão Eleitoral, bem como realização de 

reserva de auditórios e espaços nos campi da UFS para realização dos debates. Nada mais 

havendo a tratar a reunião foi encerrada às 16:05 horas. Eu, Fábio Farias Botelho, indicado para 

secretariar a presente reunião, lavro esta ata, a qual, depois de lida será assinada por mim e por 

todos os presentes.  

São Cristóvão, 21 de janeiro de 2020. 
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