
REGIMENTO DAS ELEIÇÕES DA DIRETORIA DO CENTRO ACADÊMICO 
DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 

Art. 1º - As eleições para a diretoria do CAGEO/UFPR período 2010/2011 ocorrerão no 

dia 09 de novembro de 2010 das 09h00 às 21h00; 

 

Art. 2º - Todos os estudantes de graduação e pós-graduação “stricto sensu” em 

Geografia, regularmente matriculados no segundo semestre letivo de 2010 estarão aptos 

a votar; 

 

Art. 3º - Os estudantes aptos a votar deverão fazê-lo nas dependências do Setor de 

Ciências da Terra; 

 

Art. 4º - A urna será aberta e fechada somente com a presença de um membro da 

Comissão Eleitoral; 

 

Parágrafo Primeiro - Os membros da Comissão Eleitoral realizarão o trabalho de 

mesários. 

 

Parágrafo Segundo - Os membros da Comissão Eleitoral, não poderão ser membros de 

chapa, nem portar material alusivo a alguma das concorrentes à diretoria do CAGEO. 

 

Parágrafo Terceiro - No ato de abertura da urna, o mesário e os representantes das 

chapas, caso estejam presentes, deverão proceder à conferência do lacre da urna, do 

número de assinaturas na lista de votantes e do número de cédulas em branco. 

 

Parágrafo Quarto - Tanto o mesário como os representantes das chapas presentes 

deverão assinar a ata da urna, que deverá ser preenchida em sua abertura e fechamento 

pelo membro da comissão eleitoral. 

 

Art. 5º - Cada estudante, no ato da votação, deverá apresentar seu documento de 

identificação oficial com foto, assinar ao lado de seu nome na lista de votantes, e 

receber a cédula que deverá estar devidamente assinada no verso pelo mesário; 

 

Art. 6º - A apuração dar-se-á após o término da votação, em local designado pela 

Comissão Eleitoral, será feita pela Comissão Eleitoral e pelos representantes indicados 

por cada chapa, terminada a apuração a Comissão Eleitoral deverá elaborar a ata dos 

trabalhos. 

 

Art. 7º - Casos omissos a este regimento serão deliberados pela Comissão Eleitoral. 


