
 

ELEIÇÕES SETORES DE CONHECIMENTO 

 

 

A Comissão Eleitoral, nomeada pela Portaria R nº 468, de 10 de outubro de 2018, alterada 

pela Portaria R. nº 491 de 22 de outubro de 2018, atendendo ao Regulamento Geral dos 

processos de consulta ou de eleições para escolha dos dirigentes universitários e de 

representantes nos colegiados deliberativos da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa aprovado pela Resolução UNIV no 36, de 28 de agosto de 2009, INFORMA aos 

candidatos inscritos para o processo eleitoral para a escolha de Diretor e Diretor 

Adjunto dos Setores de Conhecimento da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que 

a divulgação e propaganda interna de suas candidaturas deverá atender os 

procedimentos seguintes:   

 

Capítulo VII 

Da Divulgação e Propaganda 

 

Art. 24. O material de divulgação e propaganda deverá ser afixado em local 

previamente definido pela Comissão Eleitoral.  

 

§ 1o As faixas poderão ser afixadas somente nos gradis internos e externos 

que circundam os prédios que compõem o Campus Central e muros externos e locais 

definidos pela Comissão Eleitoral no Campus de Uvaranas.  

 

[...] 

 

§ 3o Os cartazes, banners, folders, avisos e similares poderão ser afixados 

somente nos quadros murais (flanelógrafos) espalhados pelos corredores dos prédios 

do Campus Central, do Campus de Uvaranas e definidos pela Comissão Eleitoral.  

 

Art. 25. O controle e a fiscalização das faixas afixadas serão de 

responsabilidade da Comissão Eleitoral e da Prefeitura do Campus Universitário, 

através da Seção de Vigilância Patrimonial.  

 

Parágrafo único.  As faixas e cartazes que não estiverem afixadas nos locais 

próprios serão retiradas pela Comissão Eleitoral ou pela Seção de Vigilância 

Patrimonial onde permanecerão à disposição de seus proprietários por um prazo 



máximo de 15 (quinze) dias, quando serão inutilizados.  

 

Art. 26. Após o evento, o material de divulgação será retirado e mantido pela 

Seção de Vigilância Patrimonial pelo prazo de 5 (cinco) dias e após inutilizado.  

 

Art. 27. Não será permitida a distribuição de material de propaganda no 

recinto de votação. 

 

[...] 

 

Art. 29. Todos os candidatos terão direito de divulgação das suas propostas 

junto aos órgãos ou unidades administrativas, devendo acordar data e horário com as 

respectivas chefias.  

 

Art.30 É livre a campanha eleitoral, a partir do término do período das 

inscrições previsto no calendário eleitoral, devendo a propaganda abster-se de: 

 

I - perturbar os trabalhos didáticos, científicos e administrativos pelo uso de 

instrumentos ou aparelhos sonoros; 

 

II - prejudicar a higiene e a estética dos recintos universitários, bem como 

promover pichações em edifícios. 

 

Art. 31. Os procedimentos de campanha em desrespeito ao previsto no artigo 

24 e no inciso I, do artigo 30, serão punidos pela Comissão Eleitoral, conforme 

disposições abaixo: 
 

I – na primeira infração, advertência oral á coordenação da chapa;  

 

II – na segunda infração, a chapa será punida com a retirada e proibição de 

fixação de propaganda conforme previsto no parágrafo 1o do artigo 24 por um período 

mínimo de 2 (dois) dias; 

 

III – na terceira infração, a chapa será punida com a retirada e a proibição 

definitiva da fixação de propaganda conforme previsto no §1o do artigo 24. 

 

Art. 32. Os procedimentos de campanha em desrespeito ao previsto no inciso 

II do artigo 30 serão enquadrados nas disposições previstas na Lei no 6174/70 e no 

Regimento Geral da UEPG. 



 

Art. 33. Durante a campanha e no dia da eleição, inclusive, se ocorrerem fatos 

considerados de alta gravidade, a Comissão Eleitoral encaminhará processo 

circunstanciado para deliberação do Conselho Universitário que poderá decidir até 

pelo cancelamento definitivo da chapa. 

 

Com embasamento ao art. 24 da Resolução 36/2009, esta Comissão 

determina que:  

 

- As faixas de divulgação deverão ter medida máxima de 50 cm de altura x 2 

m de largura e poderão ser fixadas pelo Setor de Vigilância Patrimonial, nos seguintes 

locais: 

 

Setor de Ciências Agrárias e de Tecnologia  

  Chapa nº21 - Maria Salete Marcon Gomes Vaz e Adilson Luiz Chinelatto  

Chapa nº22 - Ricardo Antonio Ayub e Wilson Massamito Furuya 

- Na entrada do Campus Uvaranas 

- Entrada do Colégio Agrícola  

 

Setor de Ciências Sociais Aplicadas  

  Chapa nº41- Cintia Xavier e Luiz Philippe dos Santos Ramos   

  Chapa nº42 - Emerson Martins Hilgemberg e Everaldo da Silva 

  - Grade interna do pátio do Campus Central 

 

Setor de Ciências Jurídicas  

Chapa nº61 - Vanderlei Schneider de Lima e Dirceia Moreira 

Chapa nº62 - Alexandre Almeida Rocha e Regina Fátima Wolochn 

- Grade interna do pátio do Campus Central 

 

- Cartazes, banners, folders, avisos e similares poderão ser afixados somente nos 

seguintes quadros murais:  

 

Setor de Ciências Agrárias e de Tecnologia  

Chapa nº21- Maria Salete Marcon Gomes Vaz e Adilson Luiz Chinelatto  

Chapa nº22 - Ricardo Antonio Ayub e Wilson Massamito Furuya 

- Murais: 



Bloco E ao lado da sala 7 

Bloco F próximo aos Departamentos de: Ciências do Solo e Engenharia Agrícola e 

Fitotecnia e Fitossanidade.  

Bloco Z ao lado do Departamento de Zootecnia 

Entrada principal do CIPP 

Bloco L ao lado do Departamento de Informática 

 

Setor de Ciências Sociais Aplicadas  

Chapa nº41 - Cintia Xavier e Luiz Philippe dos Santos Ramos   

Chapa nº42 - Emerson Martins Hilgemberg e Everaldo da Silva 

- Murais  

Bloco A ao lado do Setor de Ciências Sociais Aplicadas 

Próximo ao departamento de Jornalismo 

 

Setor de Ciências Jurídicas  

Chapa nº61 - Vanderlei Schneider de Lima e  Dirceia Moreira 

Chapa nº62 - Alexandre Almeida Rocha e Regina Fátima Wolochn 

- Murais  

Bloco A  nas laterais do Setor de Ciências Jurídicas e no mural do setor. 

 

As propagandas online deverão ser encaminhadas à Comissão Eleitoral via e-

mail eleições-setores@uepg.br, que providenciará as devidas divulgações, que 

poderão ser:  

 

- Dois encaminhamentos aos e-mails institucionais,  

- Dois encaminhamentos para a divulgação no site da UEPG, no campo das Eleições.  

 

 

Ponta Grossa, 28 de fevereiro de 2019. 

 

 

              Ulisses Coelho 

            Presidente da Comissão Eleitoral 

. 


