
 
 
 
 
 
 

PORTARIA R. No 210/2018. 
 
 

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

 
o parágrafo único do artigo 14 do Estatuto da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa;  
 
a Resolução UNIV no 36, de 28 de agosto de 2009 e alterações; 
 
a Portaria R. no  202/2018, de 28 de maio 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 02.778/2018, 
 
 

R E S O L V E: 
 
 

Art. 1 o Alterar os seguintes dispositivos da Portaria R. No 076/2018, os 
quais passarão a ter a seguinte redação: 

 
[...] 
 
“Art. 2o Determinar a data de 12 de junho de 2018, no horário das 10 
às 19 horas, para a referida eleição. 
 
Parágrafo único. Na eventualidade do previsto nas alíneas ‘c’ e ‘d’, 
inciso I, do Art. 50 da Resolução UNIV no 36/2009, a eleição será 
realizada no dia 13 de junho de 2018.  
 
[...] 
 
Art. 6o A apuração dos resultados correspondentes a estas eleições 
será feita pela Comissão Eleitoral na sala de reuniões dos Conselhos 
Superiores, localizada no prédio da Reitoria, no Campus Universitário 
em Uvaranas, a partir das 20h do dia 12 de junho de 2018, 
funcionando até o término da apuração e proclamação do resultado. 

 
Parágrafo único. Ocorrendo o previsto no parágrafo único do Art. 2o, 
a apuração será realizada no dia 13 de junho de 2018, mantendo-se 
as demais disposições do caput.” 

[...] 
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Art. 2 o Alterar os seguintes dispositivos da Portaria R. No 191/2018, os 
quais passarão a ter a seguinte redação: 

 
“Art. 1o Designar os Agentes Universitários, abaixo relacionados, 
para comporem as Mesas Receptoras de Votos, na Eleição a ser 
realizada no dia 12 de junho de 2018, das 10 às 19 horas, destinadas 
a escolha, por meio de sufrágio direto em processo eletrônico, de 01 
(um) representante dos Agentes Universitários e seu suplente, junto 
ao Conselho de Administração e, consequentemente, ao Conselho 
Universitário, com mandato de 02 (dois) anos, conforme segue: 
 
[...] 
 
Parágrafo único. Na eventualidade do previsto nas alíneas ‘c’ e ‘d’, 
inciso I, do Art. 50 da Resolução UNIV. no 36/2009, a eleição será 
realizada no dia 13 de junho de 2018. 
 
[...] 
 
Art. 11 A apuração dos resultados será pública e realizar-se-á na 
sala de reuniões dos Conselhos Superiores, localizada no prédio da 
Reitoria, no Campus Universitário em Uvaranas, a partir das 20h do 
dia 12 de junho de 2018, sob responsabilidade da Comissão Eleitoral. 
 
Parágrafo único. Ocorrendo o previsto no parágrafo único do Art. 1o, 
a apuração será realizada no dia 13 de junho de 2018, mantendo-se 
as demais disposições do caput.” 

 
 
Art. 3 o Manter os demais dispositivos de ambas as Portarias, em plena 

vigência. 
 
Art. 4 o Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Reitoria da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 
 

 
Ponta Grossa, 04 de junho de 2018. 

 
 

 
 

Gisele Alves de Sá Quimelli, 
Vice-Reitora. 


