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Assunto: Alteração da resolução 02/2019-SPA
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23075.009734/2019-02.
  

A direção do setor Palotina

A comissão de consulta a comunidade acadêmica solicita a alteração da resolução
02/2019- SPA conforme segue abaixo:

  

Altera a Resolução RESOLUÇÃO Nº 02/2019-SPA, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019 que
estabelece as normas para consulta à comunidade do Setor Palotina, para escolha de
Diretor e Vice-Diretor do Setor Palotina.

O CONSELHO SETORIAL DO SETOR PALOTINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PARANÁ, órgão deliberativo e consultivo do Setor, no uso de suas atribuições
conferidas pela Resolução 12/14 - COPLAD, por unanimidade de votos,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o art. 36º, incluindo parágrafo primeiro, que passarão a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 36- Caberá recurso por escrito a todo o processo eleitoral, anterior a apuração do
pleito, por alguma das chapas, no período de um dia útil, até às 17 horas, após a
publicação dos editais da Comissão Eleitoral de Consulta. O pedido deve ser
apresentado em envelope lacrado ao presidente da Comissão Eleitoral de Consulta, que
entregará protocolo de recebimento.

§ 1.º - Os recursos pós - apuração deverão ser apresentados por escrito, em envelope
lacrado, ao presidente da Comissão Eleitoral de Consulta, no dia 29 de março de 2019, 
até às 17 h.”

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, alterando a
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Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, alterando a
Resolução  02/2019-SPA.

Atenciosamente

Comissão de consulta a comunidade do Setor Palotina

Documento assinado eletronicamente por WILSON DE AGUIAR
BENINCA, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E
EXATAS, em 19/03/2019, às 11:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o
código verificador 1651424 e o código CRC 4068BC50.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23075.009734/2019-02 SEI nº 1651424
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

  

RESOLUÇÃO Nº 03/2019-SPA, DE 19 DE MARÇO DE 2019

  

Altera a Resolução nº 02/2019-
19, de 27 de fevereiro de
2019, que estabelece as
normas para consulta à
comunidade do Setor Palotina,
para escolha de Diretor e Vice-
Diretor do Setor Palotina.

A PRESIDENTE DO CONSELHO SETORIAL DO SETOR PALOTINA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, órgão deliberativo e consultivo do Setor,
no uso de suas atribuições conferidas pela Resolução 12/14 - COPLAD, por
unanimidade de votos,
 
Art. 1º  Alterar ad referendum do Conselho Setorial o Art. 36.º, incluindo o § 1.º da
Resolução 02/2019-SPA, que passará a vigorar com a seguinte redação:
 

"Art. 36 -  Caberá recurso por escrito a todo o processo eleitoral, anterior
a apuração do pleito, por alguma das chapas, no período de um dia útil, até
às 17 horas, após a publicação dos editais da Comissão Eleitoral de
Consulta. O pedido deve ser apresentado em envelope lacrado ao
presidente da Comissão Eleitoral de Consulta, que entregará protocolo de
recebimento.
 
§ 1.º - Os recursos pós - apuração deverão ser apresentados por escrito,
em envelope lacrado, ao presidente da Comissão Eleitoral de Consulta, no
dia 29 de março de 2019,  até às 17 h."
 

Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.
 

Documento assinado eletronicamente por YARA MORETTO,
DIRETOR(A) DO SETOR PALOTINA, em 19/03/2019, às 15:22,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o
código verificador 1651669 e o código CRC 761EECDA.
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Referência: Processo nº 23075.009734/2019-02 SEI nº 1651669
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