
Quinta-feira, 5 abril de 2018

COM

As regras para as eleições
diretas de reitor e vice-reitor da

UEL estão contidas na Resolução
do Conselho Universitário 01/2018,
que estabelece o regimento geral
do pleito, considerando desde o
registro das chapas, normas para a
propaganda eleitoral, votação,
apuração e prazos para recursos e
encaminhamento do Relatório Final
do pleito ao Conselho Universitário,
com o devido resultado das urnas.
Estão aptos a participarem do
pleito mais de 24 mil eleitores,
sendo que a votação não é
obrigatória. O regimento completo
está disponível no endereço http://
www.uel.br/eleicoes2018.

De acordo com o documento,
participam da votação todos os
professores (inclusive os
temporários, com contrato com
prazo determinado), servidores
técnicos administrativos de carreira
e estudantes de graduação e pós-
graduação. O eleitor que pertencer
a mais de uma categoria deverá
optar por aquela que tem maior
peso eleitoral. As cédulas serão
diferenciadas por cor: estudantes
usarão cédulas cor de rosa;
professores, de cor azul, e
servidores técnico-administrativos,
de cor amarela. Cada membro da
comunidade universitária deverá
votar no seu local de estudo ou
lotação. As urnas serão
disponibilizadas na data da eleição,
no dia 11 de abril, nos Centros e
demais unidades da UEL (veja
matéria nesta página).

Igualmente ao pleito passado, o
voto das eleições para reitor e vice-
reitor será o paritário, ou seja, as
três categorias (estudantes,
professores e servidores técnico-
administrativos) terão peso igual no
resultado final da votação. Esta

Melhor Universidade Estadual
do Sul escolhe novos gestores

Resolução 01/18 define quem pode votar,
regras de campanha e processo de votação

e apuração de votos, que têm peso igual
no conjunto das categorias

sistemática consta do parágrafo
primeiro do Artigo 35 do
Regimento, que prevê que “os
resultados serão apurados pelo
somatório dos pesos individuais
dos votos atribuídos a cada chapa
inscrita”, ou seja, cada categoria,
em conjunto, representa 1/3 do
valor total dos votos.

Apuração - A apuração dos votos
deverá ter início por volta da meia
noite do dia 11 de abril, segundo
expectativa da presidente da
Comissão Eleitoral, professora
Eliana Aparecida Bueno. Ela explica
que o trabalho de contagem dos
votos terá início somente após a
entrega de todas as 42 urnas,
sendo que as últimas estão
previstas para encerrar a votação
às 23 horas. O trabalho será
realizado no Ginásio interno do
Centro de Educação Física e
Esporte, no Campus, onde serão
montadas 10 mesas de escrutínio,
com três pessoas cada (estudantes,
professores e servidores técnico-
administrativos) indicadas pelos
Centros de Estudos e demais
unidades.

De acordo com Eliana, não
existe um prazo para o final dos
trabalhos, que depende do total de
votos a serem contados,
considerando um universo de cerca
de 23 mil pessoas. O trabalho da
Comissão Eleitoral deve terminar
na segunda quinzena deste mês,
após os prazos para recursos,
quando será elaborado um
Relatório Final a ser repassado ao
Gabinete da Reitoria, que
submeterá o resultado final ao
Conselho Universitário, responsável
pela elaboração da lista tríplice,
que deverá ser submetida ao
Governador do Estado, para a
nomeação. O novo reitor e vice-
reitor da UEL assumem o comando
da Universidade em 10 de junho.

Confira os locais de votação
Os eleitores terão 15 locais de votação espalhados pelo

Campus, HU/CCS e Clínica Odontológica (centro). Atenção para os
horários diferenciados.

CECA
• Docentes – CECA
• Técnico Administrativo CECA, Colégio
Aplicação–Campus, Creche/Campus,
Rádio Universidade FM, Museu de
Tecnologia e TVUEL e Biblioteca Setorial
de Ciências Humanas
• Alunos do curso de Biblioteconomia,
Design Gráfico, Artes Visuais, Educação
Artística, Artes Cênicas,  Arquivologia,
Estilismo e Moda, Design de Moda,
Comunicação Social, Música,
Pedagogia e Alunos de Pós Graduação
– CECA

CTU
• Docentes – CTU
• Técnico Administrativo – CTU
• Alunos do curso de Engenharia Civil,
Engenharia Elétrica, Arquitetura e
Alunos de Pós Graduação – CTU

CEFE
• Docentes – CEFE
• Técnico Administrativo – CEFE e
AINTEC
Alunos do curso de Educação Física,
Ciência do Esporte e Alunos de Pós
Graduação - CEFE

HORÁRIO: 8 A 23 HORAS

REITORIA
• Pessoal Técnico Administrativo da
Reitoria, PROGRAD, PROEX, PROPPG,
PRORH, PROAF, ATI, COM, PROPLAN,
COPS, ARI, PJU, AAI e SAUEL

CCB
• Docentes CCB
• Técnicos Administrativos do CCB e
Clínica Psicológica
• Alunos do curso de Ciências Biológicas,
Psicologia, Biomedicina e Alunos de Pós-
Graduação – CCB

CCS/HU
• Docentes – CCS exceto Depto ODO e
MOOI
• Alunos do curso de Farmácia,
Enfermagem, Fisioterapia e Medicina
• Residência Médica, Residência em
Fisioterapia, Residência em
Enfermagem e Residência
Multiprofissional e Alunos de Pós-
Graduação – CCS/HU

COU/CCS (Centro)

• Docentes - ODO e MOOI e Docentes
CESA/Escritório de Aplicação e Assuntos
Jurídicos
• Técnico Administrativo CCS (ODO e
MOOI), Bebê Clínica, Colégio de
Aplicação (centro), Casa de Cultura,
Museu, CCE – Planetário e EAAJ
• Alunos do Curso de Odontologia e de
Pós-Graduação

AEHU/COU
• Técnico Administrativo – AHC, DASC e
Clínica Odontológica

CCA
• Docentes – CCA
• Técnico Administrativo – CCA, HV,
Fazenda Escola e LM
• Alunos do curso de Veterinária,
Agronomia, Zootecnia e Alunos de Pós
Graduação – CCA
• Residência em Veterinária

DM
• Técnico Administrativo Diretoria de
Material, Diretoria de Equipamentos,
Editora e Diretoria de Serviços Gráficos

HORÁRIO: 8 A 18 HORAS

CCH
• Docentes CCH
• Técnicos Administrativos do CCH e
LABTED
• Alunos do curso de  Letras, de Ciências
Sociais, Filosofia e História, Alunos de
Pós-Graduação – CCH e Alunos de EAD

CESA
• Docentes – CESA
• Técnico Administrativo – CESA/NEPES
• Alunos do curso de Administração,
Serviço Social, Ciências Contábeis,
Ciências Econômicas, Direito Matutino
e Noturno, Secretariado Executivo e
Alunos de Pós Graduação – CESA

CCE
• Docentes – CCE
• Técnico Administrativo – CCE, BC,
SEBEC, RU e LIVRARIA
• Alunos dos cursos de graduação de
Ciência da Computação, Física,
Geografia, Matemática, e Química – CCE
e Alunos de Pós-Graduação – CCE

HORÁRIO: 6:30 A 20H HORÁRIO: 6:30 A 23H

PCU
• Técnico Administrativo – PCU

HU
• Técnico Administrativo HU, CCS/HU

e SEBEC-HU e Creche-HU


