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ATA N.º 10/2018 

Às nove horas do dia vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito, a Comissão Eleitoral, 
instituída pela RESOLUÇÃO UNIV N.° 002, de 08 de fevereiro de 2018, reuniu-se na 
Sala dos Conselhos, no Bloco da Reitoria, situada na Av. Gen. Carlos Cavalcanti, 
4748, Campus em Uvaranas, em Ponta Grossa, Estado do Paraná, para deliberarem a 
respeito dos seguintes termos:  
- Processo recebido: 6049 - informa conduta de servidor, quanto à retirada de material 
de divulgação das chapas. (Chapa 3). 
- Processo recebido: 6138 - solicita cópia das imagens das câmeras de segurança do 
Bloco “D”. (Chapa 1). 
Após apreciação das imagens das câmeras de segurança, solicitada pelas chapas, as 
mesmas concordaram em não punir os servidores envolvidos. Os processos foram 
encaminhados aos interessados, para solicitar arquivamento dos mesmos. Será 
elaborada a lista com nomes de servidores que serão convocados para atuar como 
mesários no dia da consulta para escolha de Reitor e Vice Reitor, ficando agendado o 
dia vinte e seis de maio às 9h na sala dos Conselhos, para verificação dos 
representantes das chapas. Ficou acordado também, que os servidores que forem 
convocados para atuar como mesários, não podem ao mesmo tempo, atuar como 
fiscal de chapa. Estabeleceu-se o dia nove de maio para reunião com os servidores 
que atuarão como mesários nos dia da consulta, sendo às 9h no Pequeno Auditório do 
Bloco “A”, Campus Central e às 16h no PDE, Campus em Uvaranas. Nada mais 
havendo a tratar foi lavrada a presente ATA, que depois de lida e aprovada, vai 
assinada pelo Presidente e membros presentes. 
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