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COMISSÃO ELEITORAL
PORTARIA Nº 295-GR/UNICENTRO, DE 12 DE MAIO DE 2021

EDITAL nº 00  4  /2021-COEL/UNICENTRO  

A  Presidente  da  Comissão  Eleitoral,  encarregada  do  processo  de
eleição para  Representantes docentes e dos agentes universitários no  COU, CAD,
CADCAM/I e CONSET/I, na UNICENTRO, no uso de suas atribuições, e

considerando os artigos 11, incisos VI e VIII, e 34, incisos IV e V, do
Estatuto da UNICENTRO, aprovado pela Resolução nº 23-COU/UNICENTRO, de 25
de julho de 2006;

considerando  o  Regulamento  da  eleição  para  representantes  nos
Conselhos  da  Administração  Intermediária  e  nos  Conselhos  Superiores  da
UNICENTRO, aprovado pela Resolução nº 26-COU/UNICENTRO, de 1º de setembro
de 2006;

considerando o contido no Protocolo nº 2.470, de 15 de março de
2021, e nos termos do art. 9º, inciso VII, do Regimento da UNICENTRO;

considerando as Portarias nºs 295-GR/UNICENTRO, de 12 de maio
de 2021 e 321-GR/UNICENTRO, de 26 de maio de 2021;

considerando a Resolução nº 108-GR/UNICENTRO, de 20/05/2021,
que autorizou, ad referendum do COU, o processo de votação eletrônica, por meio
virtual.

TORNA PÚBLICO

DA PROPAGANDA ELEITORAL

A propaganda  eleitoral  dos  candidatos  aos  cargos  a  que  se  destina  o  presente
processo eleitoral, rege-se pelo presente edital, nos seguintes termos:
1. A propaganda eleitoral somente é permitida no período compreendido entre a

data de 15/06, até as 8h do dia 28/06;
2. A propaganda eleitoral dos candidatos aos cargos a que se destina o presente

processo deverá observar as seguintes disposições:
2.1. É vedada a utilização de recursos patrimoniais  e materiais da UNICENTRO

para a campanha eleitoral, exceto os autorizados pela COEL para este fim;
2.2. Tendo  em vista  que  a  eleição  ocorrerá  de  forma  online,  será  possível  a

juntada  de  propaganda  eleitoral  exclusivamente por  meio  virtual,  da
seguinte forma:

2.2.1. Através  do  envio  de propaganda  eleitoral  para  e-mails  e  aplicativos  de
mensagens  instantâneas,  sendo  vedado o  uso  de  banco  de  dados  da
Instituição, bem como, de grupos institucionais;

2.3. É proibida a veiculação de publicidade ou propaganda de candidatos na mídia
comercial, tal como, a confecção, utilização ou distribuição por comitê, chapa,
candidato ou por pessoal de apoio, de camisetas, chaveiros, bonés, brindes,
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cestas  básicas,  ou  quaisquer  outros  bens  ou  materiais  que  possam
proporcionar vantagem ao eleitor;

3. No prazo de 48 horas antes do pleito eleitoral (8h de 28/06), ficam cessados
todos os atos de propaganda eleitoral, por qualquer meio;

4. É permitida, no dia das eleições, a manifestação individual  e silenciosa da
preferência do eleitor por candidatos;

5. Considerando a relevância da votação da eleição ser de modo virtual em razão
do  cenário  atual,  visando  a  diminuição  das  atividades  que  envolvam
aglomerações,  garantindo  assim  o  distanciamento  social,  deve-se  atentar
rigorosamente  com  as  orientações  contidas  no  link
www3.unicentro.br/contracoronavirus,  referente  ao  Protocolo  de
Biossegurança para Prevenção da COVID-19, da Unicentro.

DAS PENALIDADES

A violação  ao  disposto  neste  edital  sujeita  os  infratores  às  penas  descritas  nos
regulamentos institucionais e no Estatuto do Servidor Público.
Os responsáveis pela afixação ou utilização de material de campanha que acarrete
danos ao patrimônio da UNICENTRO ou violação a qualquer norma legal vigente,
ficam sujeitos  ao ressarcimento pelos prejuízos causados,  bem como às  sanções
penais e administrativas cabíveis.

PUBLIQUE-SE.

Guarapuava, 14 de junho de 2021.

Franciane Aparecida Siqueira Santos
Presidente
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