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DO ESTADO DO PARANÁ

ATO EXECUTIVO Nº 39/19

Estabelece o Regimento Eleitoral para a escolha dos
Representantes dos Agentes Universitários que integram a
Carreira Técnica Universitária, como membros das

Câmaras de Graduação, de Pesquisa, de Pós-Graduação,
de Extensão, Cultura e Sociedade e do Conselho de

Ensino, Pesquisa e Extensão.

O Reitor da Universidade Estadual de Londrina no uso de

suas atribuições estatutárias e regimentais, e tendo em vista que o término do mandato dos
atriais representantes dos Agentes Universitário qrie integram a Carreira Técnica
Universitária, coino membros das Câmaras de Graduação, de Pesquisa, de Pós-Graduação, de
Extensão, Culfüra e Sociedade e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, resolve nos
teri'no do Art. 239 do Regimento Geral e em conformidade com os arts. 56, 60, 62, 64 e 66,
do Estafüto e Art. 106, Íiiciso VIII do Regimento Geral e Resoluções 043/04 e 165/07,
expedir, para a eleição destes representantes para o mandato de 201 9/202 1, o seguinte:

REGIMENTO ELEITORAL

CAPÍTULO I

ELEIÇÃO

Art. 1º Os representantes dos agentes universitários da carreira técnica universitária, como
membros das Câmaras de Graduação, de Pesquisa, de Pós-Graduação, de Extensão,
Cultura e Sociedade e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade
Estadual de Londrina serão nomeados pelo Reitor, conforme resultado da eleição
processada de acordo coi'n as normas deste Regimento Eleitoral, atendidas as
demais normas internms aplicáveis.
Art 2º O mandato será de 02 (dois) anos, no perfodo de 11 de setembro de 2019 a 10 de
setembro de 2021.

Art. 3º A eleição será processada, entre seus pares por sufrágio direto e voto secreto, ein
22/08/19, em período ininterrupto, em horário e locais a serem estabelecidos
pela Comissão Eleitoral, constituída conforme art. 6º, da seguiiite forma:
Câmara de Graduação: serão eleitos 02 (dois) representantes titulares e 02
(dois) sriplentes;
II. Câmara de Pesquisa: serão eleitos 05 (cinco) representantes titulares e 05
(cinco) suplentes;
I.
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III. Câmara de Pós-Graduação: serão eleitos 06 (seis) representantes titulares e
06 (seis) suplentes;
IV. Câmara de Extensão, Cultrira e Sociedade: serão eleitos 03 (três)
representantes titulares e 03 (três) suplentes;
Parágrafo único - O cronograi'na da eleição é sistematizado no Anexo I.

CAPÍTULO II
COLÉGIO ELEITORÁL

Art. 4º

Poderão votar todos os agentes universitários que integram a carreira técnica
universitária, exceto os que não estiverem no efetivo exercício da função, como
licenciados sem vencimentos, disponibilizados com ou sem ônus para
Instituição, com vínculo funcional srispenso ou interrompido, afastados por
decisão em processo disciplinar e, ainda, os ocupantes de cargo de Assessor
Especial Externo e os contratados por prazo determinado.

Art. 5º

A Coinissão Eleitoral providenciará junto à Reitoria, com a devida aiitecedência,
as listas dos eleitores, levando em conta as condições estabelecidas no art. 4º.

CAPÍTULO III
COMISSÃO ELEITORAL

Art. 6º Para supervisão e coordenação da eleição de que trata este Regimento, será
constituída Comissão Eleitoral, indicada pelo Reitor, composta por 05 (cinco)
membros, servidores tifülares de cargo efetivo, a qual competirá a responsabilidade
de realizar a eleição e tomar as providências para o seu regular processamento,
proceder a respectiva apuração e proclamar os eleitos, lavrando de tudo ata
circunstanciada.

Art. 7º Compete à Coi'nissão Eleitoral:
I. zelar pelo cumprimento deste Regimento;
II. coordenar e sripervisionar os trabalhos da eleição;
III. responder às consultas que ?he forem encaminhadas;
IV. providenciar junto à Reitoria as listas dos eleitores e a confecção das cédulas;
V. decidir, em primeira instância, sobre os registros de candidaturas e eventuais
impugnaçÕes;
VI. divulgar os nomes dos candidatos registrados;
VII. dispor sobre formas de propaganda e debates entre os candidatos;
VIII. definir e organizar as seções eleitorais, as mesas receptoras e as apuradoras de
votos;
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IX. credenciar fiscais de candidatos, apresentados por estes, dentre os membros
da corminidade riniversitária;

X. credenciar, a seu critério, dentre os inembros da comunidade riiiiversitária,
pessoas para realizar tarefas auxiliares de sua competência, excluídos os
fiscais de candidatos;

XI. prover as mesas receptoras e apriradoras dos materiais necessários a votação e
apuração;

XII. decidir, em primeira instância, sobre impugnações de urnas e de votos;
XIII. decidir sobre os pedidos e recursos que lhe forei'n dirigidos;
XIV. aprirar e apresentar ao Gabinete da Reitoria o resultado das eleições.
Art. 8º Não poderão ser designados membros da Comissão Eleitoral, das mesas receptoras
e apuradoras de votos, bein como atuar coino í-iscais e arixiliares da Coi'nissão
Eleitoral:

I. os candidatos;

II. os membros do Conselho de Administração e do Conselho Universitário.
Art. 9º

As decisões da Comissão Eleitoral serão ai'nplamente divrilgadas no site oí-icial da
UEL.

Art. 10. A Comissão Eleitoral iniciará seris trabalhos a partir da constifüição mediante
portaria do Reitor, encerrando-os após a apreciação de eventuais recursos
interpostos em relação ao resultado final da eleição.
CAPÍTULO IV
REGISTRO DE CANDIDATURAS

Art.ll.

Para a Câmara de Gradriação poderão candidatar-se os Agentes Universitários que
integram a Carreira Técnica Universitária, lotados nos Centros de Estridos, qrie
possuam no mínimo formação sriperior em nível de graduação e cuja frinção esteja
envofüida com atividade acadêmica, comprovada ?ii'na das segriintes condições:
participação cÓmo colaborador em projeto de ensino;
desenvolvimento de suas funções nas diversas subunidades do centro de
esfüdos respectivo, desenvolvendo atividades caracterizadas como sendo de
apoio às atividades de ensino de graduação;
III. participação em atividades de ensino de graduação por meio de aitigos
publicados em periódicos o?i eventos, podendo ser autor ori co-autor.
I.

II.

Art. 12. Para a Câmara de Pesqriisa poderão candidatar-se os Agentes Universitários qrie
integram a Carreira Técnica Universitária, com no mínimo formação sriperior em
nfüel de graduação, comprovada uma das seguintes condições:
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I.
II.
III.

participação como colaborador em projeto de pesquisa;
condição de bolsista CNPq na modalidade de apoio técnico;
participação em pesquisa por meio de artigos publicados em periódicos ou
eventos, podendo ser autor ou co-autor.

Art. 13 Para a Câmara de Pós-Graduação poderão candidatar-se os Agentes Universitários
que integram a Carreira Técnica Universitária, com no mínimo formação superior
em nível de graduação, e que estejam vinculados às atividades de pós-graduação,
assim entendido aqueles que exerçam suas atividades administrativas junto aos
cursos e programas de pós-graduação.
Art. 14 Para a Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade poderão candidatar-se os Agentes
Universitários que integram a Carreira Técnica Universitária, com no mínimo
formação superior ei'n nível de graduação, e que estejam vinculados às atividades
de extensão, assim enteiidido aqueles que figuram como membro de equipe de
projeto de extensão devidamente cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão.
Art. 15 Não podem candidatar-se os agentes universitários:
I. em estágio probatório;
II. que não estiverem no efetivo exercício da função;
III. licenciados com vencimentosH
IV. licenciados sem vencimentos;
V. disponibilizados, com ou sem ônus para Instituição;
VI. com vínculo funcional suspenso ou interrompido;
VII. ocupante de cargo de Assessor Especial Externo;
VIII. que estejam exercendo mandatos eletivos na Universidade;
IX. que estejam ocupando carg,,os administrativos comissionados, com função de
coní-iança ou função gratificada;
X. que tenham sofrido sanção disciplinar de advertência e repreensão nos
últimos 180 (cento e oitenta) dias e suspensão nos últimos 02 (dois) anos
anteriores à data do requerimento de inscrição da candidatura;
XI. Contratados por prazo determinado.
§1º

Poderão candidatar-se os que se encontram nas situações descritas nos incisos III,
IV e VIII desde qrie comprovem no ato de requerimento de registro de candidatura
a sua disponibilidade e desincompatibilização para o exercício da representação
nas Câmaras do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a partir do início do
mandato.

§ 2º Os eleitos deverão firmar declaração relativa às vedações dispostas neste aitigo
(Modelo - Anexo IV), a qual deverá ser encaminhada ao Gabinete da Reitoria
imediatamente após a divulgação do resultado final da eleição.
Art. 16.

A eleição se processará em chapas previainente inscritas, com dois nomes, sendo
um na qualidade de titular e oritro como suplente.
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Parágrafo único- O registro das cliapas efetivar-se-á mediante requerimento, por escrito,
pelos próprios interessados, constando para qual Câmara o candidato está
requerendo registro, anexando os documentos comprobatórios, endereçado à
Comissão, conforme os artigos 1l, 12, 13 e 14 do presente Regimento, e
protocolado junto ao SAUEL / Divisão de Protocolo e Comrinicação-DPC, na
Reitoria, a partir da data de publicação deste Ato Executivo até o dia 31/07/19, no
horário das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas.

Art. 17. O requerimento de registro deverá estar instruído com declaração emitida pela PróReitoria de Recursos Humanos que comprove as condições estabelecidas no art. 15
e nos arts. 11 a 14, conforme o caso.

Parágrafo único - É facultada a utilização de nome abreviado, apelido ou pseudônimo, na
cédula oficial de votação, devendo esta opção ser manifestada na petição de registro
da candidatura.

Art. 18. Os pedidos de registros serão apreciados pela Comissão Eleitoral, que deverá
decidir por escrito sobre o deferimento ou indeferimento, publicando o resultado,
dentro de 02 (dois) dias após o encerramento do período estabelecido no art. 16,
Parágrafo único.

Art. 19. Os integrantes da chapa que tiverem sua inscrição indeferida poderão interpor, no
prazo de Ol (um) dia, recurso ao Conselho de Administração, qrie em 03 (três) dias
se pronunciará.

Art. 20. Do deferimento do pedido de registro caberá impugnação, por qualquer membro do
colégio eleitoral, dentro de Ol (um) dia após a divulgação do Edital, junto à
Comissão Eleitoral, que deverá decidir no prazo de Ol (um) dia, contado da data do
recebimento de impugnação.
Parágrafo íinico - Caberá recurso, no prazo de Ol (um) dia, da decisão que negar ou admitir a
impugnação ao Conselho de Administração, que decidirá no mesmo prazo.
Art.21.

Deferida a inscrição das candidaturas, não será admitida a substituição dos
integrantes das chapas, exceto por motivo de:
I.

falecimento de candidato;

II.

afastamento das funções por motivo de doença;
afastamento por decisão proferida em processo administrativo disciplinar.

III.

Parágrafo íinico - O requerii'nento de substituição deverá ser apresentado à Coinissão Eleitoral
até 05 (cinco) dias antes das eleições, devendo esta decidir sobre o mesmo, no
prazo de 1 (um) dia.
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CAPÍTULO V

PREPARÁÇÃO DA VOTÀÇÃO
Art. 22. A Comissão Eleitoral providenciará com a antecedência necessária à data da
eleição, o níii'nero e a composição das mesas receptoras, constitriídas por rii'n
presidente e dois mesários e respectivos suplentes, escolhidos dentre os membros
da Comunidade Universitária, que atuarão iias seções eleitorais, em cada turno.
Art. 23. Serão instaladas tantas seções eleitorais quantas forem necessárias, a critério da
Comissão Eleitoral.

Parágrafo único - As seções eleitorais devem ser instaladas em local de plena acessibilidade.
Art. 24.

Cada seção terá a lista dos eleitores correspondentes, urnas para receber os votos,
além de sobrecartas para receber os votos impugnados, em separado.

Art. 25. Em cada seção haverá uina cabine iiidevassável e uma foll'ia de ocorrências qrie
deverá ser assinada pelo presidente, mesários e fiscais presentes, l'lO final da
votação.

Art. 26. As urnas serão preparadas pela Comissão Eleitoral, qrie as lacrará na presença dos
candidatos, seus fiscais e demais pessoas qrie se interessarem por acompanhar o
procedimento.

Fg 1º. A Comissão Eleitoral divulgará mediante edital, com antecedência de 2 (dois) dias,
o local e hora em que serão preparadas as urnas, oportunizando o acompanhamento
dos candidatos, seus fiscais e demais iiiteressados.

ís 2º. Os lacres serão assinados pelos membros da Coi'nissão Eleitoral e pelos candidatos
e seus fiscais que se fizerem presentes, devendo-se lavrar ata do procedimento.
Art. 27. A entrega das urnas é demais materiais para os presidentes de mesas receptoras será
feita no dia útil anterior à realização da eleição, pela Comissão Eleitoral, qrie
procederá às orientações gerais.
CAPÍTULO VI

VOTAÇÃO
Art. 28. A votação será realizada 110 dia 22/08/2019, em período ininterrupto em locais e
horários definidos pela Comissão Eleitoral.
Art. 29. O voto será lançado em cédula íinica ein q?ie constarão os nomes dos candidatos
por chapa, conforme ordem de pedido de registro.
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S, 1º O voto será único, pessoal, voluntário, secreto e direto, vedados os votos por
correspondência, por procuração, em trânsito ori fora da respectiva seção eleitoral.
§2º

Justificada a necessidade, o Presidente de mesa receptora poderá autorizar o voto
em separado, tomando as providências para resguardar o seri sigilo.

Art. 30. O voto será lançado em cédula única, diferenciada pela cor:
I
II III-

IV-

Para Câmara de Graduação, cédulas brancas;
Para a Câmara de Pesqriisa, cédr'ilas amarelas;
Para a Câmara de Pós-Graduação, cédulas azriis;
Para a Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade, cédulas rosas.

Parágrafo Único - A cédula oí-icial de cada Câinara (Anexo III), terá o inesmo tamanho e
conteúdo, o ei'nblema da Universidade Estadual de Loiidrina e conterá a

expressão "Universidade Estadual de Londrina - Eleição dos representantes dos
Agentes Universitários qrie integrai'n a Carreira Técnica Universitária na Câmara
(especificar a Câmara)" segriida dos nomes dos candidatos a Titular e respectivo
suplente, antecedidos de um quadrado, seguido da expressão "Para Titular" e
"Para Sriplente".
Art. 31. Para resguardar o sigilo do voto e a inviolabilidade das urnas, adotar-se-ão as
seguintes providências:
I. no início da vomçáo será rompido o lacre de abertura da urna na presença dos
fiscais e interessados;
II.
a ordem da votação será a de chegada dos eleitores;
III.
o iüome do eleitor deverá constar da lista de votação;
IV.
identificado, por cédula de identidade, carteira profissional, carteira funcional
ori outro documento com fotografia não violável capaz de identificar o
votante, o eleitor assinará a lista própria e receberá a cédula eleitoral;
V. ao entregar a cédula ao eleitor, o presidente e os mesários a rubricarão;
Vl. o eleitor usará cabine indevassável para votar;
VII. ao deixar a cabine, o eleitor deverá fazê-lo coin a cédula dobrada de i'nodo a
não revelar o voto, depositá-la na urna respectiva à vista dos i'nembros da

mesa receptora;'
VIII. encerrada a vomç.ão, as urnas serão lacradas e rubricadas pelo presidente,
pelos mesários e pelos fiscais presentes, sendo em seguida levadas por eles ao
local de apuração e entregues, jrinto com as folhas de ocorrências e as listas
de eleitores, ao presidente da Coi'nissão Eleitoral, para apriração iinediata.
Art. 32.

Se horiver imprignação, que poderá ser qrianto à identidade, ou à plenitude do
exercício de srias funções, seu voto será tomado em separado e depositado em
sobrecarta, lacrada e rribricada pelo Presidente e Mesários da Mesa Receptora,
constando o incidente da folha de ocorrências.
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Art.33. Portadores de necessidades especiais desde que presentes na seção, poderão
solicitar a pessoa de sua confiança ou ao Presidente da mesa receptora auxílio
apenas para sua locomoção.

§ 1º. O Presidente da mesa receptora, verificando ser imprescindível que o eleitor
portador de necessidades especiais seja auxiliado por pessoa de sua confiança para
votar, autorizará o iiigresso dessa segunda pessoa, com o eleitor, na cabine.
í§ 2º. A pessoa que auxiliará o eleitor portador de necessidades especiais não poderá ser
caiididato, fiscal deste ou membro da mesa.

§ 3º. A assistência de outra pessoa ao portador de necessidades especiais deverá ser
registrada em ata.

CAPÍTULO VII

APURAÇÃO
Art. 34. A Comissão Eleitoral organizará as mesas apuradoras, estabelecendo o seu número
e composição, constituídas por um presidente e dois mesários e seus respectivos
suplentes.

Art. 35. A apuração será realizada, imediatamente após o encerramento da votação e a
chegada de todas as urnas, em local predeterminado e amplamente divulgado pela
Comissão Eleitoral.

Parágrafo íinico - A apuração poderá ser acompanhada pelos candidatos e fiscais credenciados
pela Comissão Eleitoral.

Art. 36. As urnas serão abertas após verificados lacre, folha de ocorrências e lista de
eleitores.

':? 1º Iniciada a apuração, os trabalhos só serão interrompidos após o cômputo dos
resultados finais.

83 2º As mesas apuradoras confrontarão, preliminarmente à contagem, o número de
cédulas oficiais depositadas nas urnas com o dos votantes, cabendo à Comissão
Eleitoral decidir de plano sobre os votos tomados em separado.
8, 3º De toda a apuração a mesa lavrará ata circunstanciada.
Art. 37. Serão milos os votos:

I. lançados em cédrilas que não contiverem a rubrica da mesa receptora;
II. lançados ein cédulas que não correspondam ao modelo oficial;
III. com mais de rim quadrado assinalado;
IV. qrie contiverem expressões ori frases que possam identificar o votante;
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V. qriando a sinalização estiver fora do qriadrado, desde que torne duvidosa a
i'nanifestação da vontade do eleitor.

Art. 38. Quaisqrier dúvidas sobre a nulidade ou a anulabilidade serão decididas de imediato
pelo presidente da mesa apuradora.
§ 1º. A decisão do presidente da mesa apuradora poderá ser impugnada, verbalmente,
por fiscal ou candidato, perante a Comissão Eleitoral, que deliberará de imediato.
§ 2º As cédulas contendo os votos válidos, nulos ori em branco, após sua apuração,
serão acondicionadas em envelopes lacrados e guardados para efeito de julgamento
de eventuais recursos interpostos ou pedido de recontagem, pelo prazo de 06 (seis)
meses, contados a partir da publicação dos resultados, ficando sob os cuidados do
Gabinete da Reitoria.

Art. 39. O mapa de apuração de cada Câmara indicará:
I. o número de eleitores, separadamente, por seção;
II. o ni:imero de votantes, separadamente, por seção;
III. o número de votos nulos, brancos e válidos, separadamente, por seção;
IV. o número de votos, separadamente, por chapa e seção;
V. o somatório dos resultados apurados nos incisos anteriores.
Ait. 40. Serão considerados eleitos os candidatos integrantes das chapas que receberem o
maior número de votos.

Parágrafo único - Em caso de empate, aplica-se o disposto no artigo 240 do Regimento Geral
da UEL.
Art.41.

Contra o resultado da votação poderá ser interposto recurso verbal pelos
candidatos, no ato da proclamação dos eleitos, devendo constar da ata, a súmula
das razões invocadas.

§lº

Será considerado deserto o recurso, se o recorrente não assinar a ata ou não aduzir

por escrito as suas razões, no prazo de Ol (um) dia seguinte, através de petição
protocolada no SAUEL.
§2º

A Comissão Eleitoral decidirá sobre os recursos no prazo de 02 (dois) dias.

Art. 42.

O pedido de recontagem de votos poderá ser interposto por escrito à Comissão
Eleitoral, no prazo de Ol (um) dia após o término da apriração, a qual, no prazo de
02 (dois) dias decidirá.

Parágrafo único - Da decisão que indeferir o pedido de recontagem ori outro recurso, poderá
ser interposto recurso, em última instância, ao Conselho de Administração no
prazo de Ol (ui'n) dia, que deverá decidir no prazo de 04 (quatro) dias.
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Art. 43.

Não serão recebidos pedidos genéricos para recontagem de votos ou da totalidade
das apurações.

Parágrafo único- Os recursos não terão efeito suspensivo.
Art. 44.

Concluídos os trabalhos de apuração, decididos os recursos pendentes, a Comissão
Eleitoral divulgará o resultado da eleição e, através de ofício, instruído com toda a
documentação, imediatamente dará conhecimento ao Reitor.

CAPÍTULO VIII
DEBATES E PROPAGANDA ELEITORAL

Art. 45. A Comissão Eleitoral editará normas para debates e disporá sobre fori'nas de
propaganda.

Art. 46. Sob a supervisão da Comissão Eleitoral poderão ser realizados debates entre os
candidatos, em locais e horários previamente designados, com antecedência mínima
de 72 (setenta e duas) horas a partir de solicitação por escrito de interessados.
Art. 47. A Coi'nissão Eleitoral indicará locais apropriados para a afixação de propaganda
eleitoral, respeitada a legislação em vigor.

e) 1 º É vedada a utilização de bens e serviços da Universidade Estadual de Londrina para
propaganda eleitoral, sob pena de indeferimento ou cassação do registro de
candidatura.

§ 2º Não será permitida a veiculação de publicidade de candidatos na mídia comercial
nem o abuso do poder econômico, limitando-se a campanha a debates e visitas
agendadas, divulgação do currículo e propostas das chapas.

§ 3º Os ii'ifratores poderão sofrer, além do previsto no parágrafo primeiro, processo
administrativo disciplinar nos moldes do Regimento Geral da Universidade
Estadual de Londrina, sem prejuízo de ressarcimento dos danos que causarem no
patrimônio da Universidade.
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CAPÍTULO IX

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 48. Sem prejuízo do disposto no Art. 7º deste Regimento, deverão os Órgãos da
Administração prestar apoio e colaboração, dando ampla divulgação para o pleno e
satisfatório desenvofüimento do processo eleitoral.
Art. 49. Os prazos dispostos neste Regimento serão contados com excfüsão do dia inicial e
inclusão do dia do termo final, iniciando-se em dia úitil.

S; 1º Considera-se prorrogado o prazo até o prii'neiro dia útil se o vencii'nento se der ei'n
feriado ori se 1]ãO houver expediente.
8, 2º Para efeito deste Regimento, não se consideram dias úteis os sábados, os domingos
OLI OS feriados escolares constantes do Calendário das Atividades de Graduação da
Universidade Estadual de Londrina.

8, 3º Os prazos estipulados neste Regii'nento Eleitoral para a prática dos diversos atos
consecutivos das eleições poderão ser prorrogados por i'neio de Ato Executivo na
hipótese de necessidade de prorrogação decorrente do movimeiilo paredista
deflagrado pela categoria Técnica - Universitária, a fim de não gerar prejuízos ao
processo eleitoral.
Art. 50. Fica assegurado aos eleitores o direito de se ausentar de seris locais de trabalho,
pelo tempo necessário para o exercício do direito do voto.

Parágrafo úiiico - Os candidatos, bem COI?IO todos os que prestaram serviços junto à
Comissão Eleitoral, às mesas receptoras e apuradoras ou forem fiscais ficarão
dispeiisados de suas funções durante o período em que estiverem efetivamente
trabalhando para a realização da eleição.
Art. 51 . A votação e a apuraç'ão poderão ser acompanhadas pelos candidatos e por Ol (um)
fiscal indicado pelos candidatos e credenciados pela Comissão Eleitoral, até 02
(dois) dias anteriores à data da eleição.
Art. 52. A Coi'nissão Eleitoral encaminhará todo o i'naterial ritilizado iia eleição ao Gabinete
da Reitoria.
Art. 53.

Não será permitido o acúi'nrilo de representante dos agentes riniversitários da
carreira técnica riniversitária nas Câmaras de Graduação, de Pesqriisa, de PósGraduação, de Extensão, Criltura e Sociedade e do Coiiselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão com representação no Conselho de Adininistração e no Coiiselho
Universitário.
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Art. 54. Os Agentes Universitários qrie integram a Carreira Técnica Universitária, eleitos
para as Câmaras do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE, reunir-se-ão
no dia 04.09.19, em reunião especialmente convocada pelo presidente da Câmara
de Extensão, Cultura e Sociedade, para eleger entre seus pares os representantes,
em número de 02 (dois) titulares e 02 (dois) suplentes e representando diferentes
câmaras, para integrarem o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão- CEPE, nos
termos do Art. 56, Inciso XIII, do Estatuto da Universidade Estadual de Londrina.
Art. 55.

Os casos oi'nissos ou não previstos neste Regimento serão resofüidos pelo Conselho
de Administração.

Art. 56. O presente Ato Executivo entrará ein vigor na data de .sria priblicação, revogadas as
disposições em contrário.

tJN?VERS?DADE ESTADUAL DE LONDRINA, 04 de j«lho' de 2019.

Prof. Dr. Sérgio Caffot de Carvalho,
Reiíór.
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Anexo I
Cronograina

Pubíicação Regimento Eleitoral

até

10.07.19

24.07.19
Perfodo recoi'nendado para solicitar Decíaração ?juiito a PRORH (Ait. 17) até
até as 18:00hs do dia 31.07.2019
Período de pedido de registro (par. ún, ait. 16)

Decisão Comissão Eleitoral (art. 18)
Recurso Consellio Adi'ninistração (art. 19)
Decisão Coiiselho Administração (art. 19)

02 dias

Ol e 02/08/ 19

Oldia

05/08/19

03 dias

06, 07 e 08/08/ 19

(arl. 20)
Decisão Comissão Eleitoral (art. 20)

Oldia

09/08/19

Oldia

12/08/19

Da decisão cabe recurso Conselho de Adininistração (ait.20,par. íin.)
Decisão Conselho Adininistração (ait. 20, par. ún.)

Oldia

13/08/19

Oldia

14/08/19

Desincoinpatibilização provisória de cargo (art. 15, par. 1º)

Oldia

14/08/19

Substitciição candidatos até 05 dias antes
data eleíção (ait. 21)
Decisão s?ibstituição candidatos- Coi'nissão Eleitoraí (ait. 21, par. ún.) Ol dia

15/08/19

Do deferiineiito - iinpugnação - Coi'nissão Eleitoral

Entrega uriias/i'nateriais pela Coi'nissão Eleitoral
Ol dia antes da eleição (ait. 27)
Data da Eleição (art. 3º e 28)
Recurso contra o resultado da eleição (ait. 41)
Decisão Comissão Eleitoraí (art. 41, par. 2º)

16/08/19

Oldia

2]/08/19
22/08/19

Oldia

23/08/19

02 dias

26 e 27/08/19

Pedido de recontagein de voto à Comissão Eleitoral
(a+t. 42)

Oídia

Decisão Comissão Eleitoral (art. 42, par. úii.)
Recurso da decisão indeferimento ao Conseího Adi'ninistração

23/08/19
02 dias

26 e 27/08/ 19

(art. 42 par. ún)

Oldia

28/09/19

Decisão recurso - Conselho Admiiiistração (ait. 42 par. ún)

04 dias

29,30/08 e 02,03/09/ 19

Reunião dos Agentes Universitários que integrai'n a Cai-reira

Téciiica Univeiisitária, eleitos para as -(-âinaras do Conseího
de Ensiiio, Pesquisa e Extensão - CEPE (art. 54)

o=4.oO. i0

Inicio Mandato

1l/09/19
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Anexo II

À COMISSÃO ELEITORAL

REQUERIMENTO PARÁ REGISTRO DE CHAPÁ PÀRA À ESCOLHA DE

REPRESENTANTES DOS AGENTES U'NIVERSITÁRIOS INTEGRANTES DA

CÁRREIRA TÉCNICA UNIVERSITÁRIA, COMO MEMBROS DAS CÂMARAS DO
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISÁ E EXTENSÃO.

Chapa frincional

abaixo assinado(a), lotado(a)
, ocripante do cargo
na
, telefone

qualidade de representante titular e
chapa funcional

, abaixo assinado(a), lotado(a)
ocupante do cargo
, telefone

,na

qualidade de representante suplente, requerem, nos terinos do Ato Executivo no 39/19 o
registro de chapa para concorrer, por meio de eleição, a escolha da representação dos Agentes
Universitários integrantes da Carreira Técnica Universitária na Câi'nara
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Exteiisão, para
tanto anexamos os documentos comprobatórios, conforme o artigo
do referido Ato
Executivo.

Obs. No caso do candidato se enquadrar no § 1º do Art. 15, apresentar documento oficial
ou declaração que demonstre a disponibilidade para o cargo pleiteado, a partir do início
do mandato.

Obs. Informar e-mail e telefone de contato.

Nomes para constar da Cédula: Para tifülar:
Para suplente:
Nestes termos, pedem deferimento.
Londrina,
Titular

'?Suplente
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Anexo III

MODELO DE CÉDULA (CONTEÚDO)

Ig!l)
Universidade Estadual de Londrina
"Eleição dos Representantes dos Agentes Universitários qrie Integram a Carreira Técnica
Universitária na Câmara (especificar a Câmara)" - Mandato 2019-2021

a
a
a

Para Titular: Nome do Candidato

Para Suplente: Nome do Candidato
Pgra Titular: Nome do Candidato

Para Suplente: Nome do Candidato
Para Titular: Nome do Candidato

Para Suplente: Noine do Candidato

Mesário

Mesário

Presidente
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Modelo - Anexo IV

DECLARÀÇÃO RELÁTIVÀ ÀS VEDAÇÕES DISPOSTAS NO ART. 12
DESTE REGIMENTO ELEITORAL

Eu,

)

declaro para os devidos fins que, tendo sido eleito, não me encontro inserido nas
vedações regimentais e legais dispostas no Art. 15 do Ato Executivo nº 39/19.
Por ser verdade, firino a presente, estando ciente de que, no caso de falsidade,
ficarei sujeito às sanções previstas em lei e demais cominações legais aplicáveis.
Londrina,

aaaaaa5 ""aaaaaaaaa"0"a5aaaaaaa"O"0
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