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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

A Reitora da Universidade de Passo Fundo (UPF), no uso de suas atribuições 

estatutárias, CONVOCA todos os membros do corpo técnico-administrativo da Fundação 

Universidade de Passo Fundo (FUPF) com exercício em funções vinculadas à UPF para 

participarem da eleição de dois membros titulares e dois membros suplentes do Conselho 

Universitário, com mandato de 05 de abril de 2021 a 04 de abril de 2023, a fim de se cumprir 

o disposto no art. 15, inciso IX, § 3º, e as atribuições do art. 20, ambos do Estatuto da UPF. 

O pedido de registro de candidatura individual, com requerimento para registro 

com indicação do nome do candidato, deverá ser enviado por e-mail para o endereço 

upf@upf.br, das 8h do dia 15 de março de 2021 às 17h do dia 19 de março de 2021. 

Poderão se candidatar às vagas, bem como votar na referida eleição, todos os membros do 

corpo técnico-administrativo da FUPF com exercício em funções vinculadas à UPF. 

Os pedidos de registro de candidatura serão encaminhados à Comissão Eleitoral, para 

análise e deferimento, sendo divulgada a nominata de candidatos no dia 23 de março de 2021, 

com possibilidade de recurso, devidamente fundamentado, no prazo de 24h, endereçado à 

Comissão Eleitoral. A homologação das candidaturas, com indicação numérica dos candidatos, 

de acordo com a ordem cronológica dos respectivos pedidos, após julgamento dos eventuais 

recursos de indeferimento, ocorrerá no dia 25 de março de 2021.  

A votação será informatizada e realizar-se-á no dia 30 de março de 2021, das 9h às 

21h, ininterruptamente.  

Na vacância de cargo de um dos eleitos (titular ou suplente) durante o período de 

vigência do mandato, serão chamados os candidatos subsequentes. 

A Comissão Eleitoral desse pleito é composta pelos seguintes membros indicados: 

Tarcio Ederson Hall, como Presidente; 

Clodoaldo da Rosa Neckel; e 

Luciano de Araujo Migliavacca. 

Passo Fundo, 11 de março de 2021. 

 

Profa. Dra. Bernadete Maria Dalmolin 

Reitora da Universidade de Passo Fundo  


