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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO

AMAPÁ CONSELHO
UNIVERSITÁRIO

COMISSÃO ELEITORAL

ATO COMPLEMENTAR 03/2021
Processo Eleitoral para a escolha dos membros do CONSU/CONDIR - 2021/2023 

A Comissão Eleitoral instituída pela Portaria nº 1151/2021, nos termos do Artigo 44, do Regimento
Eleitoral  da  UNIFAP,  após  reunião  extraordinário  realizada  no  dia  20/11/2021,  às  09:35,  em
plataforma Meet e, considerando:

1 - Despacho proferido pela Presidência do Conselho Superior da Universidade Federal do Amapá, do
dia 19/11/2021, enviado via e-mail em razão de inoperância do SIPAC, que comunica decisão daquela
Presidência com lastro no PARECER nº 00131/2021/GAB/PFUNIFAP/PGF/AGU, solicitado por esta
Comissão Eleitoral nos autos do Processo nº 23125.026910/2021-96, in verbis;

GABINETE  DA  REITORIA  gabinete.reitoria  <gabinete.reitoria@unifap.br>
sex., 19 de nov. 20:28

Segue abaixo  para conhecimento  despacho da Reitora em exercício:

Despacho:

Diante  de  todo  o  exposto  no  PARECER  n.
00131/2021/GAB/PFUNIFAP/PGF/AGU respondendo a consulta formulada no
DESPACHO Nº 23959 / 2021 - PROGEP, na qual Opina-se que a Comissão
Eleitoral  cumpra  a  orientação  da  Vice-  Presidência  do  CONSU  emitida  no
MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 22/2021 - SCONSU no sentido de incluir
uma nova vaga para o Departamento de Educação. 

A Presidência do CONSU, visando a observância ao princípio da legalidade, e
cumprindo as orientações jurídicas emitidas nos itens 20, 21 e 22 do parecer
identificou a necessidade de inclusão de outra vaga remanescente para o DMAD
que possui 3 (três) cursos aprovados no CONSU, ensejando que seja anulado
todo o processo eleitoral e realizado um novo processo para que todos os vícios
do processo sejam sanados adequadamente. 

Para que não haja prejuízo no andamento dos processos em análise no CONSU,
os conselheiros atuais serão reconduzidos até que o pleito seja concluído.

Att.

Vilmara Gomes 

Secretária de Gabinete Unifap
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2 - Configuração de nova composição de assentos no Conselho Superior da UNIFAP, extemporânea
aos  prazos  estabelecidos  em  edital,  com decisão  do  Pleno  comunicada  no  MEMORANDO
ELETRÔNICO Nº 22/2021 – SCONSU à Comissão para inclusão de uma vaga para o DEd, bem como
indicação de nova cadeira para o DMAD, esta informada recentemente pela Presidência.

3 - A observância do princípio da autotutela, para que seja realizada revisão das vagas de todos os
segmentos que compõem o CONSU, nos termos do estatuto da UNIFAP.

RESOLVE:

ANULAR todo o Processo Eleitoral regido pelo EDITAL N. 01/2021, para a escolha dos membros
do CONSU/CONDIR – 2021/2023 e seus anexos.

Em ato contínuo:

SOLICITAR à Presidência do Conselho Superior da UNIFAP a revogação da Portaria nº 1151/2021-
UNIFAP e suas retificações, que instituiu a presente Comissão Eleitoral e, solicitar ainda, abertura de
novo Processo Eleitoral, nos termos do Art. 2º, do Regimento Eleitoral da UNIFAP..

RECOMENDAR  à Presidência do CONSU, a atualização das vagas de todos os segmentos,  para
composição daquele egrégio Conselho, em consonância com o Estatuto da UNIFAP e demais normas
vigentes, antes da elaboração do Edital que regulamentará o próximo pleito. 

RECOMENDAR  à Presidência do CONSU, que tome providências adequadas junto ao Pleno, de
maneira a garantir que conselheiros candidatos à reeleição se abstenham de propor, apreciar ou votar
matérias  que interfiram diretamente em pleitos  eletivos  aos quais  estejam concorrendo,  se  atendo,
dentro dos dispositivos regimentais e estatutários, ao tempo oportuno para fazê-lo, de maneira que
princípios basilares da administração pública sejam preservados e que haja segurança jurídica nos atos
previstos em instrumentos convocatórios vindouros.

Informamos aos candidatos e demais atores envolvidos neste certame que se encerra, que será enviado
à Presidência do CONSU no prazo de 15 (quinze) dias, relatório das atividades realizadas por esta
Comissão Eleitoral, assim como todos os documentos de posse dela.

Macapá, 20 de novembro de 2021.

Isan da costa oliveira júnior 
Presidente 

Matricula SIAPE -  2120236

Edmar dos Reis Saraiva
Membro

Matricula SIAPE - 2177388

Manoelle da Silva Silva
Membro

Matricula SIAPE -  2118391

Luanda Amoras Pinto de Melo
Membro

Matricula SIAPE - 1064351

Luzilene Alvez da Cruz
Secretária

Matricula SIAPE - 2177388

José Caldeira Gemaque Neto
Membro

Matricula SIAPE -  2064264

Gilmara Cavalcante da Silva
Membro

Matricula SIAPE -  2117744

Maria Carolina Carmo dos Santos
Membro

Matricula SIAPE - 1267723


