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DO ESTADO DO P-ARANÁ

ATO EXECUTIVO Nº 48/19

Regimento Eleitoral para a eleição dos Coordenadores e
Suplentes das Áreas Temáticas para representação na Câmara
de Extensão, Cultura e Sociedade do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão - CEPE.

O Reitor da Universidade Estadual de Londrina, no uso de

suas atribuições estatutárias e regimentais, de conformidade com o Artigo 66 do Estatuto e a
Resolução CEPE no 89/2006 e o artigo 239 do Regimento Geral determina que se proceda à
eleição-dos Coordenadores e Suplentes das Áreas Temáticas para o mandato 2020 a 2022
obedecendo-se ao seguinte:

REGIMENTO ELEITORAL

Art. 1º Será realizada eleição, no período de 04 a 08 de novembro de 2019, para
constituir as Áreas Temáticas para representação na Câmara de Extensão,
Cultura e Sociedade do Consellio de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE.

Parágrafo único - O mandato para o exercício da representação da Área Temática mencionada
no "caput" deste artigo será por 2 (dois) anos, sendo permitida a recondução por
um período.

Art. 2º A eleição será realizada nos Conselhos de Departamento que tenham docentes
envolvidos no desenvolvimento de projetos de extensão, integrados com
predominância em Extensão, prestação de serviços e/ou programas de extensão,
conforme Art. 3º. deste Regimento.

§1º. A convocação dos docentes extensionistas será presidida pelo Chefe de
Departamento, exclusivamente para eleição de que trata o Art. 1º, vedadas a
discussão e votação de outros assuntos.

§2º Observado o Art. 1º deste Regimento, o Chefe de Departamento decidirá o dia,
horário e local de votação.

Art.3º Poderão votar todos os docentes extensionistas que estejam envofüidos no
desenvolvimento de projetos de extensão, integrados com predominância em
Extensão, prestação de serviços e/ou programas de extensão, e que estejam em
execução até o dia 31/09/2019, devidamente cadastrados na Pró-Reitoria de
Extensão, Cultura e Sociedade, exceto:

*
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I-

II.

III-

Docentes:

a) Visitantes;
b) Licenciados sem remuneração;
c) Que não estejam em efetivo exercício da função na Universidade

Estadual de Londrina;
d) Que estejam cumprindo período de suspensão por decisão em

Processo Administrativo Disciplinar;
e) Licenciados em tempo integral;
f) Disponibilizados para outros órgãos, com ou sem vencimentos;
Discentes de graduação ou de pós-graduação;
Agentes Universitários;

Art. 4º Não poderão candidatar-se e serem votados:
I- Os Diretores e os Vice-Diretores de Centro;
II- Os Chefes de Departamentos;
III- Os Coordenadores dos Colegiados de Cursos de Graduação;
IV- Os docentes que não estiverem em efetivo exercício da docência;
V- Os docentes contratados por prazo determinado;
VI- Os docentes em Licença para capacitação, exceto os que estiverem

presentes à reunião, e que retornarem as atividades funcionais normais
até 15 de março de 2020;
Os docentes que estiverem exercendo Cargos Administrativos, exceto
os que estiverem presentes à reunião e que retornarem as atividades
funcionais normais até 15 de março de 2020;

VIII- Que tenham sofrido sanção disciplinar de advertência e repreens.ão nos
últimos 180 (cento e oitenta) dias e suspensão nos últimos 02 (dois)
anos anteriores à data do requerimento de inscrição da candidatura.

VII.

§1º O docente que se enquadrar nas hipóteses previstas nos itens VI e VII deste
artigo deverá comprovar perante o Chefe de Departamento, mediante protocolo,
a disponibilidade para o exercício de função em período integral, até o dia
27/09/20 19.

§2º As inscrições que não atenderem ao disposto no "caput" deste Artigo serão
indeferidas.

Art. 5º A escolha dos Coordenadores e respectivos Suplentes em cada uma das Áreas
Temáticas estabelecidas na Resolução CEPE no 89/06, será da seguinte forma:
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I - serão eleitos 1 (um) Coordenador e 1 (um) Suplente para cada uma das
seguintes Âreas Temáticas: Comunicação; Cultura; Direitos Humanos e
Justiça; Educação; Saúde; Meio Ambiente; Tecnologia e Produção;
Trabalho, escolhidos de conformidade com o disposto no Art. 3º deste
Regimento.

II - atendido o disposto no Art. 7º, § 7º, poderá ser eleito Coordenador sem
a indicação de Suplente, desde que a inscrição seja aprovada pela Pró-
Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade.

III - serão votados os docentes extensionistas vinculados às atividades de
extensão estabelecidas no Art. 3º e inscritos dentro do período
estabelecido no Art. 7º deste Regimento.

Art. 6º Caberá à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade a responsabilidade de
receber os resultados das eleições realizadas nos Conselhos de Departamentos e
tomar as providências necessárias para a apuração final e proclamar os eleitos,
lavrando de tudo, ata circunstanciada.

Parágrafo único - A Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Sociedade nomeará os membros
pertencentes ao quadro funcional da Institriição para as providências
estabelecidas no "caput" deste aitigo.

INSCRIÇÃO

Art. 7º A eleição processar-se-á por meio de inscrição prévia para cada Área Temática
definida no artigo 5º deste Regimento, com dois nomes, sendo um na qualidade
de Coordenador e outro como Suplente, ressalvado o disposto no § 7º deste
artigo.

§1º A inscrição efetivar-se-á pelos próprios docentes extensionistas interessados, no
período de 09 a 27/09/2019 até as 18:00 horas, por meio de requerimento
protocolado junto a Divisão de Protocolo e Comunicação/SAUEL, em apenas
uma das 8 (oito) Áreas Temáticas, mediante formulário próprio elaborado pela
Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade, disponível no endereço:
www.uell2r/proex, constando para qual Área Temática os candidatos requerem a
inscrição, observado o atendimento do § 2º deste artigo.

§2º Os docentes extensionistas interessados deverão candidatar-se em apenas uma
Área Temática, que deverá ser a mesma cadastrada para o projeto ou programa de
extensão em que estiverem atuando.

§3º A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade deverá decidir motivadamente,

requerimentos de inscrição no prazo de 2 (dois) dias úteis, após o encerramento
do prazo mencionado no § 1º deste Artigo.

e divulgar por meio de edital, sobre o deferimento ou indeferimento dos

!,J
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§4º Os candidatos que tiverem sua inscrição indeferida pela Pró-Reitoria de Extensão,
terão o prazo de 1 (um) dia útil, para recorrer da decisão ao Conselho de
Administração, que no prazo de 03 (três) dias úteis, pronunciar-se-á.

§5º A lista dos candidatos com as inscrições deferidas pela Pró-Reitoria de Extensão,
Cultura e Sociedade, será disponibilizada no endereço: www.uel.br/proex e
deverá integrar o material de eleição enviado aos Conselhos de Departamentos.

§6º A eleição realizar-se-á mesmo que não ocorra inscrição para todas as 8 (oito)
Áreas Temáticas estabelecidas no Art. 5º. deste Regimento.

§7º Na hipótese da efetivação de inscrição sem a indicação de Suplente, devidamente
motivada e justificada pelo interessado, esta será objeto de análise pela Pró-
Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade e poderá ser deferida, desde que não
haja outra inscrição que atenda ao requisito exigido no caput deste artigo.

Art. 8º A substituição de candidatos inscritos poderá ser solicitada até o dia 27/09/2019,
desde que se enquadre nas seguintes situações:

I

II -

III -

falecimento de candidato;
afastamento das funções por motivo comprovado de doença grave;
afastamento por processo administrativo disciplinar;

Parágrafo único - A solicitação deverá ser protocolada junto a Divisão de Protocolo e
Comunicação/SAUEL/Reitoria no prazo estabelecido no "caput" deste aítigo. A
Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade decidirá sobre a solicitação de
substituição no prazo de Ol (um) dia útil à data de protocolo.

Art. 9º. A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade em conjunto com a Pró-
Reitoria de Recursos Humanos e Assessoria de Tecnologia de Informação
providenciarão, com a devida antecedência à realização das eleições, as listas de
eleitores, levando em conta as condições determinadas nos artigos 3º e 4º deste
Regimento.

VOTAÇÃO

Art. 10. Estando presentes os docentes extensionistas convocados pelo Chefe de
Departamento, em condições de votar, o respectivo chefe declarará instalada a
reunião, passando a proceder à eleição, observadas as seguintes normas:

I- O voto será único, pessoal, voluntário, direto e secreto vedado os votos
por correspondência ou por procuração.

II- O voto será lançado em cédula única, com o nome das Áreas Temáticas,
a saber:

t
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1

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

Comunicação;
Cultura;
Direitos Humanos e Justiça;
Educação;
Saúde;
Meio Ambiente;

Tecnologia e Produção,
Trabalho.

III- A cédula oficial terá o mesmo tamanho e conteúdo, o emblema da
Universidade Estadual de Londrina e conterá a expressão "Universidade
Estadual de Londrina - Representantes das Áreas Temáticas na Câmara
Extensão", seguida de um quadrado para indicação da Àrea Temática
para a qual o candidato estiver inscrito e de campos para indicação dos
nomes dos candidatos a Coordenador e Suplente, seguido,
respectivamente, da expressão "Para Titular" e "Para Suplente";

IV- O eleitor deverá votar assinalando somente uma Área Temática, de sua
livre escolha, com um "X", indicando o nome do candidato e a respectiva
Área Temática;

V- Caso o eleitor assinale Área Temática que não corresponda aos
candidatos por ele votados, o voto será considerado válido somente se
estiverem preenchidos pelo eleitor os nomes dos candidatos na cédula
eleitoral ;

VI- Para as Áreas Temáticas que tiverem apenas uma inscrição, será
considerado o voto que o eleit:or assinalar somente a Área Temática;

VII- Serão nulos os votos:

a) quando lançados em cédulas que não contiverem a autenticação da
mesa receptora;

b) quando lançados em cédulas que não correspondam aos modelos
oficiais;

c) com um ou mais quadrados assinalados e sem o preenchimento do
nome dos candidatos;

d) que contiverem expressões ou frases que possam identificar o voto;
e) quando contiverem rasuras que torne duvidosa a manifestação da

vontade do eleitor.

VIII- O nome do eleitor terá de constar na lista de votação;

IX- O eleitor assinará a lista própria e receberá a cédula eleitoral definida
neste Regimento, devidamente rubricada pelo presidente;
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X. O Conselho de Departamento terá a listagem dos eleitores e cédulas de
votação para receber os votos sem impugnação;

XI- O presidente escolherá, dentre os presentes, dois docentes para proceder
ao escrutínio dos votos, anunciando em voz alta o resultado da votação;

XII- Eventual solicitação de recontagem de votos poderá
imediatamente após o anúncio do resultado da votação;

ser feita

XIII- Qualquer impugnação somente poderá ser apresentada no ato da
apuração;

XIV- Não poderá votar o docente que ingressar na reunião em momento em
que a apuração já tenha sido iniciada;

XV- Da reunião será lavrada ata circunstanciada onde serão registradas todas
as ocorrências e o resultado da eleição.

Art. 11 . Em caso de empate na votação, considerar-se-á eleito o candidato mais antigo no
magistério na Universidade, considerando o vfnculo ininterrupto, e, entre os de
igual antiguidade, o mais idoso.

Art. 12. Contra o resultado da votação poderá ser interposto recurso verbal, sem efeito
suspensivo, no ato da divulgação do resultado, devendo constar da ata a súmula
das razões aduzidas por parte do recorrente.

§1º Será considerado deserto o recurso nas hipóteses de falta de assinatura do
recorrente na ata ou na inexistência de fundamentação.

§2'o O presidente remeterá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a ata contendo as
razões do recurso à Direção de Centro, para ser submetida à apreciação do
Conselho de Centro, o qual proferirá decisão no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas a contar do seu recebimento.

§3º Concluída a eleição, o resultado será encaminhado à Pró-Reitoria de Extensão,
Cultura e Sociedade no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, mediante oficio do
Diretor de Centro, acompanhado do Edital de Convocação, Lista de Presença,
Ata de Eleição e respectivas cédulas e listas de eleitores.

APURAÇÃO FINAL

Art. 13. A apuração final será realizada pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e
Sociedade, no dia 21 de novembro de 2019, na Sala de Reuniões da Pró- //
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Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade, imediatamente após o encerramento
da eleição e cliegada de todo o material descrito no F3 3º. do Art. 11,
proclamando-se, em seguida, o resultado, com encaminhamento imediato ao
Reitor.

§1º A apuração final poderá ser acompanhada pelos candidatos.

§2º Iniciada a apuração final os trabalhos só poderão ser interrompidos, após o
cômputo dos resultados obtidos pelos candidatos nos Conselhos de
Departamentos da UEL.

§3º De toda a apuração será lavrada ata circunstanciada.

Art. 14. Serão considerados eleitos os candidatos que somarem o inaior número de votos
obtidos nos Conselhos de Departamentos da UEL.

Art.l5. Quaisquerdúvidassobreanulidadeouaanulabilidadeserãodecididasdeplano
pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade.

Parágrafo único - As cédulas contendo votos válidos, nulos ou em branco, após sua apuração,
serão depositadas em envelopes específicos que serão lacrados e guardados, sob
os cuidados da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade, pelo período de
06 (seis) meses contados a partir da data do encaminhamento do resultado final.

Art. 16. Contra o resultado da apuração poderá ser interposto recurso verbal, no ato da
proclamação dos eleitos, devendo constar da ata, a súmula das razões invocadas.

§1º Será considerado deserto o recurso, se o recorrente não assinar a ata ou não
aduzir, por escrito, as suas razões, no prazo de 1 (um) dia útil, através de petição
protocolada na Divisão de Protocolo e Comunicação - SAUEL.

§2'o A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade decidirá sobre os recursos no
prazo de 1 (um) dia útil.

Ait. 17. O pedido de recontagem de votos poderá ser interposto por escrito, à Pró-
Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade, no prazo de 1 (um) dia útil após o
término da apuraçao, a qual, em igual prazo, decidirá.

Parágrafo único - Da decisão que indeferir o pedido de recontagem ou outro recurso, poderá
ser interposto, no prazo de 1 (um) dia útil, recurso ao Conselho de
Administração, que deverá decidir sobre o mesmo no prazo de 03 (três) dias
Úteis.

Art.l8. Nãoserãorecebidospedidospararecontagemgenéricadevotosoudatotalidade
das apurações.
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Art.l9. OseleitosserãodesignadosparaasrespectivasrepresentaçõesporatodoReitor.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os prazos dispostos neste Regimento serão contados com exclusão do dia inicial
e inclusão do dia do termo final.

Art. 21. Para os efeitos deste Ato Executivo, não se consideram dias úteis os sábados,
domingos e os feriados escolares constantes do calendário acadêmico dos cursos
de graduação da Universidade, em vigência.

Fica assegurado aos eleitores o direito de se ausentarem de seus locais de
trabalho, pelo tempo necessário para o exercício do direito de voto.

Art. 23. O mandato dos eleitos e indicados será de 16 de março de 2020 até 15 de
março de 2022.

Parágrafo Único - Na impossibilidade de cumprimento do mandato, o docente deverá solicitar
o seu afastamento ao Chefe do Departamento e à Pró-Reitoria de Extensão,
Cultura e Sociedade, que em conjunto tomarão as providências para indicar o
novo membro para complementar o mandato.

Os casos omissos serão resofüidos pelo Conselho de Administração.

O presente Ato Executivo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 26 de agosto de 2019.

'Jú,,, L. '?
Prof. Dr. Décio Sabattini Barbosa

Reitor em exercício.

Art. 20.

Art. 22

Art. 24.

Art. 25.
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ANEXO ATO EXECUTIVO Nº 48/19

MODELO - ANEXO II

ELEIÇÃO DOS COORDENADORES E SUPLENTES
DAS ÁREÀS TEMÁTICÀS PARA REPRESENTÁÇÃO NÀ CÂMARA DE

EXTENSÃO, CULTURA E SOCIEÁDE DO CEPE.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

, na qualidade de

(nome completo)

Coordenador (Titular) e ina

(ní)me completo)

qualidade de Suplente, requer, conforme Ato Executivo nº 4g/19, inscrição como

candidatos para representarem, junto à Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade do

CEPE a seguíníe Area TemáÜca (deverá ser indicada apenas uma Área Temática):

I-COMtJNÍCAÇÃO
i n - CULTURA
iín - DIREITOS HUMANOS E .íusnç,x
Qv - pntíc,«ç?o

r
r
l
l

? r
? MEIO AMBIENTE l

VII - TECNOLOGIA E PRODUÇÃO
i vm - TRABALHO l

1
l
l
l

Os candidatos declaram neste ato, que atendem ao disposto no Artigo 3º e 4º do

Regimento Eleitoral publicado por meio do Ato Executivo nº 48/19

Londrina, PR, de setembro de 2019.

(assinatura do candidato a Titular)

(assinatura do candidato a Suplente) .r
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ANEXO DO ATO EXECUTIVO Nº 48/19

MODELO - ANE,XO I

Representantes das Áreas Temáticas na Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade do
CEPE - 2020/2022

CÉDULÀ ELEITORAL

(X)

V - SAUDE

VI - MEIO AMBIENTE

Vll - TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

VIII - TRABALHO

(X)

I - COMUNICAÇÃO

II - CULTURA

III - DIREITOS HUMANOS EJUSTIÇA

IV - EDUCAÇÃO

CÁNDIDÁTOS:

COORDENADOR (TITULÀR):
(nome completo do candidato)

SUPLENTE:

(nome completo do candidato)

Presidente

(Rubrica)

,.r
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[)O ESTADO DO P'ÂRANÁ

ÁTO EXECUTIVO Nº 48/19

MODELO - ANEXO III

Ata da reunião para eleição dos Coordenadores e
Suplentes das Áreas Temáticas para Representação na
Câmara de Extensão, Cultura e Sociedade do Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão.

, Presidida pelo Chefe do Departamento, Prof.(a)
, determinada pelo Ato Executivo no

48/19. Após as eleições foi feito o escrutínio e foram apuradas as votações para os candidatos
a Coordenadores e Suplentes, conforme quadro abaixo:

ÁreaI - COMUNICAÇÃO TOTAL DE VOTOS:

Coordenador:

Suplente

Área II - CULTURA TOTAL DE VOTOS :

Coordenador:

Suplente

Área III - DIREITOS HUMANOS E TOTAL DE VOTOS:

JUSTIÇA

Coordenador:

Suplente

Área IV - EDUCAÇÃO TOTAL DE VOTOS:

Coordenador:

Suplente

Área V - MEIO AMBIENTE TOTAL DE VOTOS :

Coordenador:

Suplente

Área VI - SAÚDE TOTAL DE VOTOS:

Coordenador:

Suplente

Área VIII - TRABALHO TOTAL DE VOTOS :

Coordenador:
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ATO EXECUTIVO Nº 48/19

í
DO ES'íAD0 00 PARANÁ

VOTOS VÁLIDOS: VOTOS BRANCOS: VOTOS NULOS:

VOTANTES: TOTAL DE ELEITORES:

A reunião foi encerrada e, para constar, eu, s

lavrei a presente ata, que deverá ser assinada pelo Senhor Presidente e demais presentes à

reunião.

Londrina, / /
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@
DO ESTADO DO PAF2ANÁ

ATO EXECUTIVO Nº 48/19

F,LEIÇÃO DOS COORDENADORES E SUPLENTES
DAS ÁREÁS TEMÁTICAS PARA REPRESENTAÇÃO NA CÂMARÀ DE

EXTENSÃO, CULTURA E SOCIEADE DO CEPE - ANEXO IV

[
lÍnscrições
IPrazo para substituição de candidatos inscritos
lAnálise das inscrições pela PROEX
IPublicação do deferÍmento/indeferimento das inscrições
IPrazo para recurso das inscrições indeferidas
lAnálise dos recursos pelo Conselho de Administração
l Resultado da análise dos recursos

Eleições das Áreas Temáticas

IPrazo para envio do resultado à PROEX
lApuração final dos votos - Sala de Reuniões da PROEX

Recurso contra Apuração e/ou recontagem votos

l PROEX decide sobre recurso

Conselho de Administração analisa recurso

l Início do mandato dos eleitos

í Término do mandato dos eleitos

ETÁPA IPERÍODO
109 a 27/09/2019
127/09/2019
130/09 a Ol/10/2019
102/10/2019
103/ 10/20 19
104 a 08/10/2019
109/10/2019
104 a 08/1 1/2019
112/11/2019
121/11/2019
122/11/2019
125/11/2019
126 a 28/1 1/2019
116/03/2020
115/03/2022

]
1
l
l
1
J
l
J
l
l
l
1
1
l
1
1
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