INSTRUÇÃO Nº Ol/19
REGULÀMENTA À COLOCAÇÃO DE CARTAZES E PROPÁGANDÀ NO CAMPUS
E DEMAIS UNIDADES DA UEL DURANTE A ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES
DOS AGENTES UNIVERSITÁRIOS QUE INTEGRAM A CARREIRA TÉCNICA
UNIVERSITÁRIA, COMO MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,

CONSELHO UNIVERSITÁRIO, CÂMARAS DO CEPE E COMISSÃO
PERMÁNENTE DE CAPACITAÇÃO.

As Comissões Eleitorais, constituídas pelas Portarias nº 3384, 3385, 3386. 3387, 3388
e 3389/19 de acordo com os Atos Executivos no 37, 38, 39 e 40/19 .

Considerando as atribuições de que trata o artigo 6º dos Atos Executivos acima
citados, considerando a Resolução no 3035/96;
Considerando que é de interesse público resguardar o patrimônio da Universidade
Estadual de Londrina;
Considerando ser necessário o empenho para que haja tratamento homogêneo para
todos os setores da UEL e assim garantir o princípio da isonomia, esta Comissão reunida
resofüeu editar o seguinte regulamento:
Art. 1º A propaganda eleitoral limitar-se-á a campanha, debates e visitas agendadas,
divulgação do currículo e propostas das chapas, não sendo permitida a veiculação de
publicidade de candidatos na mídia comercial nem o abuso do poder econômico,
ficando definitivamente proibida a colocação de cartazes em paredes, móveis,
veículos e outros bens pertencentes à Universidade, exceto nos locais próprios para
tal fim (murais, quadros próprios, correios eletrônicos);

Parágrafo 1º - A Comissão Eleitoral juntamente com os Diretores dos respectivos Órgãos,
poderá dispor sobre o uso de outros locais para realização de propaganda, além dos
citados no caput deste artigo, desde que não seja contrariada a presente Instrução e a
legislação citada no preâmbulo e sob requerimento escrito das Chapas concorrentes.
Parágrafo 2º - No dia das eleições fica terminantemente proibida a "boca-de-urna", entendida
como a realização de propaganda veiculada pelo candidato ou assessores num raio
inferior a 10 metros dos locais de votação.
Parágrafo 3º - O desrespeito às normas acima estabelecidas poderá resultar na cassação da
candidatura do infrator.

Maria José Sartor
Presidente da Comissão Eleitoral
Elaine Oliveira de Jesus
Presidente da Comissão Eleitoral
Antonio Bezerra de Lima Filho
Presidente da Comissão Eleitoral
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RESOLU(,ÃO NQ 3.035/96

Regulamenta a divulgação, escrita e sono
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bito da Universidade.

CONSIDERANDO os pronunciamentos contidos
nü proces'sgo nQ 344.841;

O CONSELHO DE ADMI'NISTRA(,AO aprovou e eu
Reitor sancioüo a seguin't?e Resoluçao:

.ART. 10 - Ê proíbida a irvacriçao de qualqíaer tipo de mensageríí
)

em superf:Í.cies horizontais e verticais no âmbito da U
riiversidade Estadual de Londrina, inclusivenos Ô'tqáos
suplementares, salvü a afixaç"io de faixas ou cartazes
em ârvores, desde que naa resuite í:lanos.
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ART. 2C) - Ê proibida a veiculaçao de qyialquer tipo de propagarí
da em bens fixos ou mÔveis pertencentes a Universidg
de cu qüe estejant sob sua guarda, bem como a instal,a
gao de e"s'tr.uturae pecmarieúes ou semi-permanentes pa
ra publicidade.

)

ART. 3Q'- A afixaçao de cartazea «leve ser efetuada em murais
prõprios, sendo que na irisuficiêrícia dest?es, poâerâ,
excepcionalmente e mediante prévia autorizaí,ão da PCU
ser realizada em superfícies de concreto aparente
de tijolo à vista, mediante utilizaçao de fita aaesiva.
Ou

ART. 4Q - Atê que sejam definidos OS locais apropriados, fica
permitida.a colocaçao de faixas ou oütro tipo de pu
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blicidade vertical nas ârearí indicadas no anexo I,de

signadas como "ãreas de publicidade regulamentada", a
pÕs autorizaçâo expressa da PCT?T.

Parâgrafo Único - Fica terrí'íinantemente vedada a propaganda

l
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publicidade político-part:idâria.
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ART. 5C) - Qualquer publicidade que envolva serviço de som, so
mente poderâ ser feita em lüí?,al que não prejudique as
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atividades letivas, meaiante autorizaçao dü agen'í.e
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competente, quamlo se tratar de evento reetrito ao laN3
ki
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bitü do Ôrgâo onde se realiza o evento, ou do Reitor,
quando o evento realizar-se em outros locais.

Parâgrafo úni«:io - Tüda autorizaç.5o eri.íitida deverâ ser. com'ar?Lc4
íia à Prefeitura do Campus, para fínS de acompanhamen
' -'- "'- """ - Eí6 -á'E"rfi«õ'íj' dà D'i:'x:é't'=iei'-<3e"Síerv'xços:'
AR'l'. 6g - As faixas, placas e outros materiaia utilizados
divulgação deverao ser retirados pelo responsâvelpor
sua colocação, apôs uRimado o fima que se destinavam.
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Paúgraf«:» ünico - O náo recolh3?menko dos materiais pelo respon
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sâvel atxtoriza a Prefeitura do Campus a ret-iíra-:Los e
guardâ-los Cl disposiç.io do interessado, pelo prazo
de 30 dias apÔs o qual o material sera destruido,
l
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ART, 7Q - O descumpr?tíaento das regras estabelecidas pela pre
1.

sente Resoluçâo, deverá ser comuhicado ã Ditet.or'a
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de Serviqos da PCU para os proüeaimenf?os cab'i.veis.

A'RT, EIQ - ?AS situações não tratadas pela presente Resoluçao e
referentes Cl matéria, deveraü ser resülvidag pela
Prefeitura do Campuís, mediante procedimento interno.
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ART. 9Q - A presen'ce Resoluçao eritra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposiçoes em contrârio.
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDIR]'.NA, 04 de setembro de 1.996.
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