Comissão Eleitoral da UENP – Edital CE-UENP n.° 01/2022

EDITAL CE-UENP N. o 05/2022

AFIXAÇÃO DE MATERIAL DE PROPAGANDA ELEITORAL

A Comissão Eleitoral responsável pelo processo de Consulta à Comunidade
Universitária para escolha de Reitor e Vice-Reitor na Universidade Estadual do Norte
do Paraná, considerando o disposto na Portaria UENP n°. 018/2022 e na Resolução
CONSUNI – UENP n°. 001/2022, TORNA PÚBLICO os locais para afixação de
propaganda eleitoral que foram destinados pelos Gestores das respectivas
Unidades:

CAMPUS BANDEIRANTES
Diretoria de Campus: acessos principal e secundário ao campus, na cantina e na
garagem.
Diretoria do Centro de Ciências Agrárias: no CCA/Agronomia, nos editais internos
(de vidro) do setor de Engenharia e Desenvolvimento Rural, do setor de Produção
Vegetal; No CCA/Medicina Veterinária, no edital interno do setor de Produção
Animal, Pátio interno do Domenico Zambon.
Diretoria do Centro de Ciências Tecnológicas: editais do corredor central do prédio
central, assim como nas salas de aula.
Diretora do Centro de Ciências Biológicas: corredores do setor de enfermagem e de
biologia.

CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO
Diretoria de Campus: painel à frente do Gabinete.
Diretoria do Centro de Ciências Humanas e da Educação: painéis no bloco G e H.
Diretoria do Centro de Ciências Sociais Aplicadas: painéis inteiriços à frente das
salas de aula.
Diretora do Centro de Letras, Comunicação e Artes: painéis inteiriços à frente das
salas de aula.
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CAMPUS JACAREZINHO
Reitoria: mural que fica localizado na entrada da reitoria. No caso das faixas, o local
indicado é a fachada do prédio.
Diretoria de Campus: saguão de entrada, primeiro andar.
Centro de Ciências Humanas e da Educação: espaço da entrada principal do
CCHE/CLCA para a fixação das faixas e os halls de entrada e corredores dos blocos
I, III e IV para a fixação de cartazes.
Centro de Ciências da Saúde: murais disponíveis no prédio da Educação Fisica e
Fisioterapia (falar com a estagiária Eliane) e no prédio da Odontologia (Enfermeira
Amanda).
Centro de Ciências Sociais Aplicadas: murais do piso térreo para colocação de
cartazes e o piso térreo para colocação de galhardetes.
Centro de Letras, Comunicação e Artes: murais dos corredores do bloco II (CLCA), o
mural externo da sala do Colegiado de Letras e os murais da cantina para afixação
de material de campanha e, se for o caso, a entrada lateral da praça dos estudantes
para faixa.

A Propaganda Eleitoral deve obedecer ao disposto nos artigos 16/26, da
RESOLUÇÃO Nº 001/2022 – CONSUNI/UENP

PUBLIQUE-SE.

Reitoria da UENP, Jacarezinho, em 16 de fevereiro de 2022.
RENATO BERNARDI

Assinado de forma digital por RENATO
BERNARDI
Dados: 2022.02.16 16:09:50 -03'00'

Professor Doutor Renato Bernardi
Presidente da Comissão Eleitoral – Portaria UENP n.°018/2022
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