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ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO COORDENADORA DA PESQUISA 
ELEITORAL DO CENTRO TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 
SANTO, REALIZADA EM 24/02/2021. 
 
Considerando que as propostas de calendário apresentadas por esta Comissão (conforme atas da quinta e 
sexta sessões ordinárias desta Comissão, realizada nos dias vinte de janeiro e oito de fevereiro de dois 
mil e vinte e um) não foram aprovadas pelo Conselho Departamental; Considerando que o Conselho 
Departamental determinou, em reunião realizada no dia doze de fevereiro de dois mil e vinte e um, que o 
calendário eleitoral seja readequado para  ter inicio no dia primeiro de março de dois mil e vinte e um e 
finalizado no dia vinte e seis de março de dois mil e vinte e um, a Comissão Coordenadora da Pesquisa 
Eleitoral do Centro Tecnológico da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, devidamente 
constituída pela Portaria N. 12 de 21 de outubro de 2020 para administrar o processo eleitoral que 
indicará a nova Diretoria do Centro Tecnológico para o quadriênio 2021-2025, se reuniu aos vinte e 
quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas e zero minutos,  com 
as presenças de Saulo Bortolon (Presidente), Jamilla Emi Sudo Lutif Teixeira, Jean Lucas Barbosa da 
Silva, Lucas Pereira Campos e Temístocles de Sousa Luz. Havendo número legal de membros presentes, 
o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. 
... PAUTA 1: Ajustes no calendário do processo de consulta à comunidade universitária do Centro 
Tecnológico. Após análise e deliberações, a Comissão aprovou por unanimidade o novo calendário do 
processo de consulta à comunidade universitária do Centro Tecnológico, que segue no Anexo I desta ata.  
... PAUTA 2: Pedido de documentos para produzir relato do pedido de vista e do pedido de 
diligenciamento feito pelo conselheiro Rômulo Almeida Cotta. A  Comissão recebeu pedido de 
documentos que procura atender da melhor forma através dos esclarecimentos prestados no Anexo II 
desta ata. 
 
Nada mais havendo a tratar, o(a) Senhor(a) Presidente agradeceu a presença e declarou encerrada a 
sessão, e eu, Lucas Pereira Campos, membro da Comissão e indicado para secretariar a reunião, lavrei a 
presente ata que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada pelos presentes. V itória/ES, 24 de 
fevereiro de 2021. 
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ANEXO I 
 

CALENDÁRIO DO PROCESSO DE CONSULTA À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA DO 
CENTRO TECNOLÓGICO – Retificação 

 
EVENTO/PRAZO DATA 

- Período para campanha dos candidatos: divulgação das propostas  01/03/21 a 08/03/21 
- Prazo para a Comissão Coordenadora divulgar a relação de participantes da consulta; e, também  
- Prazo para a Comissão divulgar o link do sistema de votação, com instruções de acesso;  

02/03/21 

- Prazo para pedir a inclusão na lista de participantes (retificação); e, também, 
- Prazo para pedir a exclusão de pessoas constantes da lista (impugnação)  

03/03/21 
(08:00 às 18:00) 

- Prazo para a Comissão Coordenadora divulgar, se for o caso, a relação de participantes retificada ou, 
caso contrário, ratificar a lista de participantes inicialmente publicada.  

05/03/21 

- Realização do debate entre os candidatos (diretor e vice-diretor). 
No caso de chapa única, o debate será convertido em apresentação do plano de trabalho, sendo 
facultado à chapa inscrita a opção por realizar a explanação apenas uma vez.  
Será empregada, para o debate, uma Plataforma digital a ser definida pela Comissão. 

08/03/21 
(09:00 às 12:00) 

- Realização da consulta eleitoral, pelo site votacao.ufes.br   09/03/21 
(08:00 às 20:00) 

- Dia da divulgação do resultado da consulta 
10/03/21 

(até 12:00) 

- Prazo para pedido de impugnação do resultado da consulta   
11/03/21 

(até 12:00) 
- Prazo para julgamento, pelo Conselho Departamental, se necessário, da impugnação do resultado da 
consulta: Ratificação ou retificação do resultado.  

18/03/21 

- Relatório final da Comissão Coordenadora;  22/03/21 
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Anexo II 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE DOCUMENTOS PARA PRODUZIR RELATO DO PEDIDO DE 
VISTA E DO PEDIDO DE DILIGENCIAMENTO FEITO PELO CONSELHEIRO RÔMULO 

ALMEIDA COTTA 
 

V itória, 24 de fevereiro de 2021 
 
Da:  Comissão especial da Pesquisa Eleitoral para Direção do CT   
Ao Prof. Rômulo A lmeida Cotta, PhD  
 
Em resposta a vossas solicitações, nos casos em que cabe a esta comissão fazê-lo. Contudo, afim de 
melhor atender vossa solicitação de documentos para fins de produzir o “relato do pedido de vista e do 
pedido de diligenciamento”, apresentamos as seguintes considerações.  
 
Quanto ao item 1, que transcrevemos aqui:  

“1. O pedido de esclarecimento referente a solicitação de impugnação contra a chapa "Renovar 
e Avançar", assinado, protocolado e enviada pelo sistema oficial da comissão (Artigo 22º da 
resolução01/2020) pelo Senhor Presidente, ao Titular e Vice da Chapa Renovar e Avançar.” 

 
Não foi feito, pela Comissão, um “pedido de esclarecimento referente a solicitação de impugnação 
contra a chapa Renovar e Avançar”. O que efetivamente se fez e que consta devidamente documentado 
nos autos do processo foi uma notificação de que o mérito de um pedido de impugnação contra aquela 
chapa seria analisado na 4a reunião da Comissão. Esta notificação era necessária uma vez que na 3a 
reunião da Comissão havia se decidido por não avaliar o mérito do pedido de impugnação. O titular da 
chapa, em resposta, enviou um e-mail com sua manifestação a respeito do assunto. Esta troca de e-mails, 
com os titulares das chapas se encontra pública no Processo digital nº 23068.049341/2020-56. na peça 
19.  
 
Quanto ao item 2, que transcrevemos aqui:  
2. A cópia da solicitação das argumentações do Conselheiro Prof. Dr. Marcio Coelho pela via oficial 
do certame (Artigo 22º da resolução01/2020). 
 
Esclarecemos que não houve uma “solicitação de argumentações” ao Conselheiro Prof. Dr. Márcio. A  
Comissão foi informada pelo citado Conselheiro, via e-mail, da existência do documento avulso 
23068.052495/2020-25, apresentado ao conselho do CT no dia 24/11.  
 
Quanto ao item 3, que transcrevemos aqui: 
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3. A Ata completa e assinada por todos os membros da comissão eleitoral, o link da reunião que 
analisou e respondeu os questionamentos elaborado pelo Conselheiro Prof. Dr. Marcio Coelho, como 
também a tramitação do documento pelo sistema oficial do certame com as respectivas assinaturas 
(Artigo 22º da resolução01/2020). 
 
O documento avulso 23068.052495/2020-25 foi recebido pelo CT e lá permanece desde então.  As 
questões de ordem levantadas pelo Conselheiro Prof. Márcio Coelho foram tratadas pelo Conselho do 
CT. Como o objeto do documento protocolado não era dirigido a esta comissão, não foi convocada uma 
reunião para tratar especificamente daquele documento. 
 
Sendo o que apresentamos no momento, nos colocamos à disposição para quaisquer outras solicitações 
dos conselheiros do CT. 
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Histórico completo
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24/02/2021 às 19:31:04 
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Jean Lucas Barbosa da Silva solicitou as assinaturas.
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(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.
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validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
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