-

UNESPAR
EDITAL N.!! 00112016-CEC

A Comissao Eleitoral Central (CEC) para Eleicao dos Membros dos Conselhos
Superiores da Universidade Estadual do Parana - Unespar, nomeada pela Portaria
287/2016-ReitorialUnespar, nos termos dos artigos 4.!! e 5.Q da Resolucao n.Q
002l2014-CaU/Unespar, resolve:

TORNAR

PUBLICA

a abertura das inscric5es para eleicao dos membros titulares e suplentes do

Conselho Universitario (CaU); dos representantes do Conselho de Ensino, Pesquisa
e
Extensao
(CEPE);
e, dos
representantes Conselho
Administracao e Financas (CAD), nos seguintes termos:

1.

de

Planejamento,

DO LOCAL, DO HORARIO E DO PERIODO DE INSCRlc;OES

1.1 As inscric5es deverao ser realizadas mediante a entrega do formulario proprio,

destinado a Comissao Eleitoral Local (CEL), devidamente preenchido e assinado,
junto ao Protocolo Geral do campus onde estiver lotado ou matriculado,
respectivamente, 0 candidato docente, agente universitario ou estudante, entre os
dias 09 e 12 de maio para composiao do CEPE e do CAD, e entre os dias 14 e
16 de junho para composiao do COU, conforme hor8.rio ordinaria de
funcionamento.
Paragrafo

unico.

Resolu980

nJl

0

formulario para

as

inscri90es

002120 14-COU/Unespar,

constitui-se

disponibilizado

no

anexo
no

http://www.unespar.edu.br.
1.2. As vagas estao distribufdas da seguinte forma:

1- cau: inscricao por chapa, sendo eleitos:
a) Docentes: 04 (quatro) titulares e se US respectivos suplentes. no campus:
b) Agentes Universitarios: 01 (um) titular e seu suplente, no campus;
c) Estudantes: 01 (um) titular e seu suplente, no campus.

11- CEPE, sendo eleitos:
a) Agentes Universitarios: 01 (um) representante, no campus;
b) Estudantes:01 (um) representante, no campus.

111- CAD, sendo eleitos:
a) Docentes: 01 (um) representante, na Unespar;
b) Agentes Universitarios: 01 (um) representante, na Unespar;
c) Estudantes: 01 (um) representante, na Unespar.

da
site

2.

DOS REQUISITOS PARA INSCRICAO

2.1 a requerimento de inscric;:ao devera ser protocolado a Comissao Eleitoral

indicando, obrigatoriamente, a categoria a ser representada e 0 Conselho Superio

ao qual se candidata.

Paragrafo primeiro. Gada integrante da comunidade academica do campus podera

se candidatar a representante em apenas um dos Gonselhos Superiores.

Paragrafo

segundo.

Para

0

GOU,

cada

requerimento

de vera

obrigatoriamente, 0 membra titular e seu respectivo suplente.

indicar,

2.2 Poderao se candidatar:

1-

servidores docentes e agentes univarsitarios, concursados, lotados no

campus e com, no minima, tres anos de efetivo exercicio de suas func;:5es na
Unespar; e

11-

estudantes dos cursos de graduac;:ao e programas de p6s-graduac;:ao

stricto sensu, que nao estejam matriculados no ultimo ana letivo de seus
respectivos cursos.

Paragrafo unico. Os nomes dos candidatos a cada Gonselho em suas respectivas
categorias, ap6s analise dos requisitos, serao homologados e divulgados pela GEL,
quanto se tratar do GEPE e GOU, e pela GEG, quando se tratar do GAD.

3.

DA FUNCAO DOS CONSELHEIROS

3.1

A

composic;:ao de cada

conselho,

bem

como

as

atribuic;:5es,

func;:5es e

competencias dos membros titulares e suplentes, eleitos e natos, do cau; dos
membros do CEPE; e dos membros de CAD, estao descritas no Estatuto e no
Regimento
Geral
da
Unespar,
ambos
dispon[veis
no
site:
http://www.unespar.edu.br/.

4.

DAS ELEICOES

4.1 Ficam estabelecidos os seguintes prazos e datas eleitorais:
•

Eleiiio para membros do CEPE e CAD
ETAPA

Inscric;:5es

12/05

09/05 - seg

16/05

Homologac;:ao das Inscric;:5es

Periodo de Campanha

PRAZO FINAL

PRAZO INICIAL

seg

30105 - seg

17/05 - ter

Eleiiio

31/05 -ter

Apurac;:ao Local

31/05 - ter

Apurac;:ao Final

qui

01/06

qua

Prazo Recursal

02/06 - qui

Homologac;ao Final

06/06 - seg

•

Eleio para membros do COU
ETAPA

Inscric;oes

PRAZO INICIAL
14/06 - ter

Homologac;ao das Inscric;oes
Perfodo de Campanha

PRAZO FINAL
16/06 - qui

20106 - seg
21/06 - ter

06/07 - qua

Eleiiio

07/07-qui

Apurac;ao Local

07107 - qui

Apurac;ao Final

08/07 - sex

Prazo Recursal

12107 - ter

Homologac;ao Final

14/07 - qui

Parligrafo unico. Os eventuais recursos quanto a homologar;iio das inscrir;i5es
ocorreriio nas formas previstas no art. 30 e paragrafos da Resolur;iio 002/2014.
5.

DOS ELEITORES

5.1 Sao considerados eleitores todos os membros das categorias de docente e de
agentes universitarios, efetivos e em regime especial (CRES), lotados e em exercfcio
nos respectivos campi, conforme Iistagem fornecida pe la Divisao de Recursos
Humanos de cada campus a CEL, cinco dias antes da eleic;ao, e estudantes
matriculados nos cursos de graduac;ao e de p6s-graduac;ao.
Parligrafo unico. Nos casos de acumulo de cargo e de agentes universitarios ou
docentes que sejam discentes no campus, 0 eleitor de vera optar, junto a GEL, em
declarar;iio impressa e protocolada no Protocolo Geral do respective campus, sua
opr;;iio de voto, ate 0 dia XX de XX, de 20XX.
5.2.As cedulas serao identificadas com as cores vermelha, azul e branca, para as
categorias: docentes, agentes universitarios e discentes, respectivamente.

6.

DA COMISSAO ELEITORAL

6.1 A CEC, juntamente com as CELs, faraD a coordenac;ao e fiscalizac;ao, geral e
local, respectivamente, do Processo Eleitoral para dos membros dos Conselhos
Superiores da Unespar, nos termos da Resoluc;ao n.Q 002l2014-COU/Unespar,
sendo a CEC composta pelos membros, nomeados pela Portaria 287/2016
ReitorialUnespar e as CELs nomeadas pelos Diretores Gerais dos respectivos
campi.

I

Parsgrafo unico. A Comissao nomeada promovera todos os atos para a realizat;ao
do pleito, corn a convocat;ao de pessoal e solicitat;ao de materiais, bem coma fara
publicidade dos atos no enderet;o http://www.unespar.edu.br.
Publique-se no site oficial da UNESPAR e dos seus campi.

Curitiba, 28 de abril de 2016.

