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ATA N.º 02/2018 

Às oito horas e trinta minutos do dia sete de março 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 2748/2018 – 
disponibilização de dois servidores do Núcleo de Tecnologia de Informação – NTI, 
para atuarem como auxiliares técnicos, para prestar apoio aos representantes da TI, 
na Comissão Eleitoral, no período de 1.º de março a 17 de maio de 2018. O 
Administrador do NTI, Sr. Dierone Cesar Foltran Junior, autorizou a solicitação. O 
servidor Vanderson, informou que as listas dos acadêmicos do ensino a distância – 
EaD, ficam prontas na primeira semana de abril. Ficou estabelecido que a votação dos 
acadêmicos dos cursos de graduação e pós-graduação será distribuída em ordem 
alfabética, nos Campi Central e de Uvaranas. A votação dos acadêmicos do ensino a 
distância – EaD, será no pólo de origem. Caso o número de acadêmicos regularmente 
matriculados nos pólos seja reduzido, poderá haver o remanejamento para um pólo 
mais próximo, onde será agrupado um número maior de votantes, a ser estabelecido 
após o fechamento da listagem. Ficou definido também, que será trabalhado com o 
número máximo de 45 (quarenta e cinco) urnas. O servidor Luiz Gustavo apresentou à 
Comissão um texto referente às dúvidas mais frequentes, no qual estabeleceu-se um 
levantamento com 14 (quatorze) perguntas e respostas e que após revisado foi 
disponibilizado para inclusão na página da Comissão Eleitoral. A Comissão 
estabeleceu que a próxima reunião será dia 14 de março às 8h30, na Sala dos 
Conselhos, no Campus em Uvaranas. A representante Discente no COU, Clara do 
Prado Patrício, não compareceu à reunião, sendo substituída por seu suplente. Nada 
mais havendo a tratar foi lavrada a presente ATA, que depois de lida e achada 
conforme, vai assinada pelo Presidente e membros presentes. 
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