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Às nove horas do dia dezoito 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 n.º 5753/2018: DCE solicita e-mail das chapas para convidar para debate 
no dia nove de maio. Os representantes das chapas informaram no processo o contato 
através do e-mail oficial das mesmas, os quais serão informados através do e-mail 
informado no ofício.   
- Denúncia sobre a retirada irregular de material de propaganda das chapas: o 
presidente da comissão informou aos representantes das chapas 1 e 3 que devem 
formalizar as reclamações através de processos, para que possam ser tomadas as 
devidas providências. 
Ficou estabelecido que no dia vinte e quatro de maio, às nove horas no Núcleo de 
Tecnologia de Informação – NTI, haverá uma apresentação aos fiscais de chapas, 
sobre o funcionamento do processo da eleição. Para tanto, foi solicitado aos 
representantes das mesmas que indiquem oficialmente quem será o fiscal. O 
representante da chapa 1, informou que ele mesmo será o fiscal do sistema. O 
representante da chapa 3 irá informar posteriormente quem será o fiscal. Será 
elaborado o edital para a votação dos Polos do EaD e acadêmicos do curso presencial 
de Telêmaco Borba, com o agrupamento de todos os polos por região. Será criado link 
na página oficial da Comissão Eleitoral para disponibilizar as propagandas das 
chapas. Também ficou acordado sobre o material  de divulgação das chapas que será 
enviado aos servidores através do e-mail institucional. Serão elaborados os ofícios 
para ser encaminhado aos setores, solicitando nomes e dados dos docentes com 
TIDE, para compor a mesa de votação. Nos pólos do EaD, a mesa de votação será 
composta por dois servidores, um docente e um técnico administrativo. O 
representante da chapa 1, sugeriu que cada chapa indique um fiscal para atuar nos 
Polos EaD. Indagou se os servidores da SESA podem votar, sendo esclarecido que 
não fazem parte do corpo funcional da UEPG, e votam somente os que ocupam cargo 
em comissão. Sugeriu ainda, que o local para afixação das faixas no Bloco “B”, seja na 
parte fixa da porta de vidro externa, entrada de acesso ao bloco, sendo acordado que 
a divisão do espaço, será uniforme, para cada chapas. O representante da chapa 3 
informou que não há disponibilização de espaço para divulgação de material das 
chapas, nos flanelógrafos da Biblioteca Central do Campus em Uvaranas e no 
Departamento de Zootecnia. O Prof. Ulisses sugeriu que uma das urnas do PDE, seja 
transferida para o HURCG, para votação dos servidores lotados neste órgão, em 
razão da dificuldade de se deslocarem até o referido local, ficando desta forma, 
apenas duas urnas no PDE. 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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