
MI N IST~RIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOT AS

CONSELHO UNIVERSITÁRIO

RESOLUÇÃO n9 03/89

O VICE-REI'IDR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PEIDTAS, PrQ
fessor LUIZ HENRIQUE SCHUCH, no exercicio da Presidência do Conselho Uni versi tá
rio, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO os termos do Processo protocolado sob o
n923110.004468/88-91,

CONSIDERANDO o que foi deliberado em sessão deste ór
gão realizada no dia 31.08.89, constante na Ata n9 04/89,

R E S O L V E:

Aprovar as normas que passam a regular o
eleitoral dos representantes do pessoal técnico-administrativos junto
lho Uni versi tário, que com esta são baixadas em anexo.

processo
ao Conse

Sala dos Conselhos Superiores da Universidade Fede
ral de Pelotas, aos doze dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e
oitenta e nove.

~MProf. L'uiz Henrique Schuch
no exercicio da Presidência do Conselho

Universitário



MINIST~RIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOT AS

CONSEIROUNIVERSITÁRIO

ANEXOÂ RESOLUÇÃOn9 03/89

NORMASPARAA REALIZAÇÃODASELEIÇÓESDOSREPRESENTANTESTIx:::NICO-ADMINISTRATIVOS

JUN'ID AOCONSEIROUNIVERSITÁRIO.

Artigo 19 - Os representantes do pessoal técnico-administrati vos no Conselho Un1:.

versitário e seus suplentes serão eleitos pela categoria em votação
secreta de maioria simples, pelo prazo de até 2 (dois) anos, podendo

ser reconduzidos.

Artigo 29 - A eleição será convocada e coordenada pelo Vice-Reitor que fixará
cronograma,seguindo o que determina esta Resolução e designará Junta
Eleitoral composta por 4 (quatro) membrosdo Conselho de Representag
tes da ASUFPELe 1 (um)membroda diretoria da ASUFPEL.

Artigo 39 - Serão convocadas eleições pelo menos 30 (trinta) dias antes do ténni

no dos mandatos.

Artigo 49 - As eleições serão realizadas em 1 (um)dia, no horário das 8 h as

11 h e das 14 h às 17 h e 30 min.

Artigo 59 - O desligamento da Universidade ou a nomeaçãopara umcargo com as
sento no Conselho Universitário implicará emperda do mandato, proc~
dendo-se à nova eleição.

Artigo 69 - cada candidato à titularidade da representação será inscrito com o

respectivo suplente, em forma de chapa, junto à Secretaria dos Conse
lhos Superiores da UFPEL.

Artigo 79 - O período de inscrição sera, no mínimo, de 5 (cinco) dias úteis.

Artigo 89 - Poderão ser cadidatos todos os servidores técnico-administrativos

que estiverem em efetivo exercício e não estejam investidos em
çôes de Confí.ança-
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CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Artigo 99 - Todos os candidatos inscritos serao convidados a participar de d~
"bates promovidos na semana subsequente ao término das inscrições.

Artigo 10 - A eleição ocorrerá na semana posterior a realização do debate.

Artigo 11 - A cédula eleitoral indicará as chapas inscritas na forma desta
Resolução com o número conforme ordem cronológica de inscrição,
restando nominados os titulares e suplentes da vaga.

Artigo 12 - Haverá urnas, no mInirno, em número de 3 (três) no campus, 3 (três)
na cidade e 1 (uma) no CAVG.

Artigo 13 - Do Escrutlneo:

a) Será realizado as 19 horas, onde a Comissão Eleitoral determi
nar.

b) Os presidentes das mesas deverão entregar as urnas seladas
com respectivas atas no local do escrutíneo até às 18 h e 15
mino

c) O escrutlneo sera realizado pela Comissão Eleitoral.

Artigo 14 - Das Disposições Gerais e Transitórias:

a) Em caso de empate, haverá nova eleição entre os candidatos em
patados.

b) Os casos omissos serao resolvidos pela Comissã •




