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Às quatorze horas do dia vinte e oito de fevereiro 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:  
- Análise do Processo n.º 1137/2018 – indicação dos representantes discentes, para ciência e arquivo; 
- Análise do Processo n.º 1891/2018 – autorização para utilização de outdoors – após análise do 
processo, a Comissão decidiu que será analisado posteriormente à homologação das chapas; 
- Discussões iniciais/operacionais: O servidor Vanderson, apresentou aos membros o 
quantitativo de pólos EAD que possuem alunos matriculados na graduação (2878 alunos) e 
na pós-graduação (2056 alunos), totalizando: 4934 alunos em 45 pólos, sendo que existem 
áreas onde se realizarão matrículas nos próximos dias, bem como, serão realizadas 
formaturas nos respectivos pólos em meados de abril, quando efetivamente obteremos o 
total de candidatos aptos à votação para Reitor e Vice-Reitor. Quanto aos alunos da pós-
graduação em Ponta Grossa (lato sensu, mestrados e doutorados) nesta data totalizam 
1314 alunos. Da mesma forma, este quantitativo poderá ser alterado em função das 
matrículas que ocorrerão no mês de março. O servidor Luiz Gustavo, em virtude da grande 
rotatividade que envolve servidores (entrada/saídas) e também envolvendo o número efetivo 
de acadêmicos (trancamentos, desistências, etc), sugere que a Comissão defina uma data 
limite/corte para determinar o número de eleitores aptos a votar, sendo sugerida a data de 
20/04/2018 como data de corte para emissão das listas de votação. Essa matéria deverá ser 
retomada após a homologação das chapas, com a presença dos representantes indicados 
pelas mesmas. O servidor Vladimir fez uma explanação sobre a reserva técnica, caso ela 
seja implementada no dia da votação em Ponta Grossa. Os servidores Luiz Gustavo e 
Vladimir solicitaram ao presidente da Comissão que elaborasse um ofício solicitando ao 
Diretor do NTI dois servidores para atuarem na condição de serviço de apoio técnico, sendo 
indicados os servidores Ademir Mazer Júnior e Rafael Afonso Mayer, durante o período de 
12/03/2018 a 17/05/2018. A representante Clara ficou responsável em verificar junto ao 
CAOE, o número de acadêmicos portadores de necessidades especiais, para que sejam 
alocados, no momento oportuno, com acesso facilitado aos locais de votação. A Comissão 
estabeleceu que a próxima reunião será no dia 07 de março às 09 h, na sala dos Conselhos, 
no Campus em Uvaranas. Os membros Ulisses Coelho e João Manoel Grott, justificaram a 
ausência por motivo de viagem. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ATA, que 
depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente e membros presentes. 
 
 

_______________________ 
Silas Guimarães Moro 

Presidente 
 

__________________________ ____________________________ 
Clara do Prado Patrício 

Representante Discente no COU 
Jeverson Machado do Nascimento 

Representante Agente Universitário no COU 
 

__________________________ ___________________________ 
Luiz Gustavo Barros 
Representante - NTI 

Vladimir Alexandrino de Souza 
Representante - NTI 

 
__________________________ __________________________ 

Vanderson Romko 
Comunidade Universitária 

Roselene de Oliveira Leffler 
Secretária 

 


