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EDITAL Nº 01/2022 

 

Comissão eleitoral para escolha dos representantes discentes junto ao 

Conselho Setorial, do Setor Litoral, da UFPR – mandato 2022-2023. 

 

A comissão eleitoral no uso de suas atribuições convoca eleição para escolha dos 

representantes discentes para o Conselho do Setor Litoral, conforme prevê o inciso 

VI, do art. 13, da Resolução 40/19-COPLAD/UFPR (Regimento do Setor Litoral). 

 

A representação do corpo discente junto ao Conselho do Setor Litoral, considerando 

a composição atual do referido colegiado, dispõe de 4 cadeiras (titulares) e seus 

respectivos suplentes, sendo destinadas 2 cadeiras (titulares) e 2 cadeiras para 

suplentes para representantes dos cursos do período matutino e 2 cadeiras (titulares) 

e 2 para suplentes dos cursos do período noturno para um mandato anual, 

possibilitando uma recondução. 

     Art 1 - As vagas destinadas para representantes titulares e suplentes serão 

ocupadas por candidatos de cursos diferentes, sendo que, 1º a 4º lugar serão titulares 

e 5º a 8º lugar suplentes.  

      Art 2 - Serão consideradas 2 candidaturas por curso, sendo considerada a ordem 

de inscrição. Presidentes de Centros Acadêmicos não podem se candidatar. 

 

Poderão se candidatar os(as) discentes regularmente matriculados(as) nos cursos do 

Setor Litoral da UFPR, as inscrições dos(as) interessados(as) deverão ser realizadas 

a partir de formulário online: https://forms.gle/ZN8qxvJedbBryLmZ6  a partir das 7h do 

dia 04/07/2022 até as 22h do dia 18/07/2022. 

 

As inscrições deverão conter o nome, matrícula, e-mail da UFPR dos(as) 

interessados(as), assim como o curso do Setor Litoral, no qual estão matriculados(as). 

 

https://forms.gle/ZN8qxvJedbBryLmZ6
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Findo o prazo das inscrições, a Comissão Eleitoral publicará entre os dias 19/07/2022 

a 22/07/2022 o Edital de homologação das inscrições com a relação dos(as) 

candidatos(as) e na sequência, será publicado o Edital com detalhes da 

eleição/votação. 

 
Matinhos, 29 de julho de 2022. 

 
 

Comissão Eleitoral 
Bruno de Almeida Costa – GRR 20210271 

Maria Fernanda de Moura da Silva – GRR 20211060 
Neiva de Souza Daniel – GRR 20205529 
Renan Braga Leyser – GRR 20170286 


