
PORTARIA R. No 341/2018.

A VICE-REITORA NO EXERCÍCIO DA REITORIA DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE PONTA GROSSA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias
considerando

a Resolução UNIV no 36, de 28 de agosto de 2009 e suas alterações;

a Portaria R. no 228, de 13 de junho de 2018; e,

considerando mais, os termos do expediente autuado no Protocolo

Geral da Universidade Estadual de Ponta Grossa onde se consubstanciou no

Processo no 10.965/2018,

RESOLVE:

Art. 1o Designar para compor a Mesa Receptora de votos relativa à

eleição para a escolha do Diretor e Diretor Adjunto do Setor de Ciências Biológicas

e da Saúde – SEBISA desta Universidade, localizada na Sala no 113 – Bloco M –

Campus Uvaranas, a ser realizada no dia 23 de agosto de 2018, das 10 às 20

horas, conforme segue:

TURNO / HORÁRIO MESÁRIOS E SUPLENTES

1
o

TURNO

das 10h às 13h20m

Ana Claudia Garabeli Cavalli Kluthcovsky

Erica Fernanda de Paula

Mateus Henrique Santos - suplente

2
o

TURNO

das 13h20m às 16h40m

Akemi Teramoto de Camargo

Caroline Gonçalves Pustiglione Campos

Marcia Viviane Marcon - suplente

3
o

TURNO

das 16h40m às 20h

Patricia Mazurek Campos

Gisele Fernandes Dias

Marcia Viviane Marcon - suplente

Art. 2o Baixar as seguintes instruções a serem cumpridas pelos

membros da Mesa Receptora de votos, no transcorrer das eleições:

I – para os membros da Mesa Receptora dos três turnos:
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a) receber de um dos membros da Comissão Eleitoral o código de

acesso para o acionamento do processo de votação durante seu turno de

atendimento, bem como a relação oficial de eleitores da respectiva mesa receptora;

b) convidar o eleitor a assinar a relação oficial de eleitores, mediante a

apresentação de documento oficial de identificação;

c) posicionar, com o devido cuidado, a leitora ótica sobre o código de

barras do nome do professor eleitor, que somente será liberado para votar ao som

de um breve sinal sonoro;

d) encaminhar o eleitor para a cabine indevassável para o exercício do

voto;

e) cientificar-se de que o eleitor já concluiu sua votação, através de um

sinal sonoro mais longo;

f) zelar pelo trânsito funcional e disciplinado dos eleitores na sala de

votação.

II – para os membros do 1o turno da Mesa Receptora, além das

atribuições relacionadas no inciso I:

a) receber a senha para o acionamento do processo de votação;

b) rubricar, juntamente com um dos membros da Comissão Eleitoral, o

formulário de zerésima, recebido da Comissão com as informações extraídas da

urna eletrônica, antes de liberar para o eleitor votar.

III – para os membros do 3o turno da Mesa Receptora:

a) registrar a ausência de professores não votantes, na relação de

eleitores, usando o carimbo com a expressão “não compareceu”;

b) registrar no final da relação oficial de eleitores o número de votantes

e o número de ausências, apondo a assinatura nos espaços próprios;
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c) preencher e assinar o formulário de finalização da eleição recebido

da Comissão Eleitoral, registrando eventuais ocorrências.

Art. 3o A apuração dos resultados das eleições será feita pela

Comissão Eleitoral no mesmo local da recepção de votos, a partir das 20h30m.

Art. 4o Os casos omissos, na aplicação desta Portaria, serão

analisados e decididos pela Comissão Eleitoral.

Art. 5o Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

Reitoria da Universidade Estadual de Ponta Grossa.

Ponta Grossa, 10 de agosto de 2018.

Gisele Alves de Sá Quimelli,

Vice-Reitora no Exercício da Reitoria.


