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1 - Histórico 

Em 02 de junho de 2020 foi encaminhado a esta comissão  por parte da Chefia de 

Gabinete da Reitoria  solicitação de parecer do regulamento para a realização de 

consulta a comunidade acadêmica visando a escolha de Reitor e Vice-Reitor da 

universidade. A proposta é constituída por 04 anexos: - regulamento; - calendário 

para a realização da consulta á comunidade acadêmica; - formulários pertinentes a 

realização do processo e modelo de ficha de voto em separado. Deve-se salientar 

orientação que ao Conselho Universitário compete também indicar entre seus 

membros os integrantes da Comissão Eleitoral Central, bem como o presidente 

desta.  

2 - Análise 

 

Procedendo a análise do regulamento apresentado entende esta comissão que o 

mesmo é adequado para o propósito a que se destina, trazendo bastante clareza 

em todos os passos do processo eleitoral. Ressalta-se que todo o trabalho está 

estruturado para a realização de um pleito nos moldes tradicionais, com os votos 

ocorrendo de maneira presencial por toda a comunidade acadêmica. Caso esse 

procedimento não seja possível em função da pandemia do Covid-19 que 

vivenciamos entende esta comissão que deve-se rever o regulamento na integra 

para efetuar os ajustes aos critérios que devam ser adotados para o pleito. Deve-se 

atentar para a data inicialmente agendada de realização do mesmo, 17 de 
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novembro de 2020, pois existem procedimentos que requerem um prazo de 

legitimação um pouco mais dilatado devendo-se ter a precaução de se atentar para 

os mesmos. 

 

3 - Parecer 

Favorável, mediante a realização do pleito acontecer na forma tradicional de 

votação (presencial). 
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