
UNIVERSIDADE  ESTADUAL  DE  PONTA GROSSA 
COMISSÃO ELEITORAL REITORIA 2018 

 

ATA N.º 12/2018 

Às dez horas do dia quatorze de maio de dois mil e dezoito, a Comissão Eleitoral, 
instituída pela RESOLUÇÃO UNIV N.° 002, de 08 de fevereiro de 2018, reuniu-se na 
Sala de Pregão da PROAD, 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 5091/2018: indicação de representante da chapa 3; a chapa 3 solicitou 
devolução do referido processo, onde pede a substituição do Acadêmico João Luiz 
Stefaniak, pelo Prof. do Departamento de Direito das Relações Sociais, Volney 
Campos dos Santos, o qual já compareceu nesta reunião.    
- Processo 7462/2018: Questionamentos Chapa 3 – os quais foram respondidos 
pessoalmente e será transcrito no referido processo. 
Foi discutido entre membros e representantes das chapas, sobre alguns eventuais 
casos que possam ocorrer no dia da eleição, como eleitor que possa causar algum 
incômodo e não esteja em condições de votar. Caberá aos mesários em comum 
acordo com os fiscais de chapas, decidir qual será o melhor procedimento a ser 
adotado nestas situações. Ficou acordado entre os membros da Comissão, os locais e 
equipe que ficará à disposição durante o período da realização da eleição, que terá 
uma sede de apoio no Campus Central, Bloco “A”, sala do Setor de Ciências Sociais 
Aplicadas, e Campus em Uvaranas, na Central de Salas, haverá também o suporte 
técnico dos servidores do NTI, para solucionar, eventuais ocorrências que possam 
surgir. Os representantes das chapas, foram avisados, que no dia 15 de maio, no NTI, 
às 16h30 e a partir das 21h, haverá a cerimônia de deslacre e lacre do servidor, para 
abertura e encerramento do sistema de votação, respectivamente, com a presença 
dos auditores de cada chapa. O mesmo procedimento, também ocorrerá no dia 17 de 
maio, às 8h30 e a partir das 21h, para abertura e encerramento da votação neste dia 
também. O representante da Chapa 3, alegou que haviam solicitado agendamento de 
uma reunião com os servidores do HURCG, para o dia 14 de maio, às 15h, para 
apresentar as propostas da referida chapa, mas não receberam confirmação. No 
mesmo momento, a Comissão entrou em contato com a Diretora Administrativa do 
HURCG, a qual confirmou o agendamento da mesma. Também mostrou imagens de 
propaganda da Chapa 1, no HURCG, em local não autorizado. O fato será verificado 
pelo representante da Chapa 1. O representante da Chapa 1 informou que uma faixa 
de sua chapa, na entrada do CAAR, foi vandalizada, mas que a chapa já providenciou 
o reparo. Questionou sobre a permissão de entrega de material de campanha nos 
locais de votação. A Comissão em comum acordo com os representantes das chapas, 
decidiu que será permitido aos simpatizantes, o uso de botons, camisetas, coletes, 
bonés com logotipo de suas chapas. A distribuição de propaganda através de botons e 
folders das propostas de trabalho das chapas, será restrita apenas até as portas de 
acesso aos blocos onde estão localizadas as mesas receptoras, não sendo 
permitido a panfletagem dentro dos locais de votação, e que nos Polos de EAD, 
sejam levados, apenas um cartaz de cada chapa com nome dos candidatos e número 
da chapa e um folder de proposta de trabalho, a serem afixados em local a ser 
determinado pelo Presidente da Mesa Receptora. Esta determinação decorre do fato 
de que serão espaços cedidos por outras IES. No caso do Campus de Telêmaco 
Borba, já estão designados os murais para uso, nos mesmos moldes da sede. O 
representante da Chapa 1, solicitou o registro em ata do que segue: “- Parabenizou o 
debate promovido pelas entidades universitárias SINDIUEPG, SINTESPO e DCE no 
dia 3 de maio. Declarou que o debate foi esclarecedor, cordial e uma oportunidade 
para a comunidade universitária conhecer os candidatos. Declarou que a Chapa 1 não 
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concorda com a declaração do CAJOR/DCE que afirma que iria haver o debate entre 
os candidatos à reitoria no dia 14 de maio. Declarou que o CAJOR e DCE foram 
avisados previamente de que os candidatos não poderiam participar de um debate na 
data de 14 de maio, pois era totalmente inviável, por ser um dia antes da eleição nos 
pólos, e que haveria muitos preparativos para a campanha e que a chapa tinha 
compromisso pré-agendado de visitar um dos pólos. Declarou ainda que o CAJOR foi 
inflexível na redefinição de data. E que a Chapa 1 segue visitando os alunos e 
apresentando as propostas”. Em contra partida, o representante da Chapa 3, informa 
que houve o convite por parte dos Centros Acadêmicos, para realização de tal evento 
nesta data, e que o mesmo acontecerá como está programado. 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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