
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Memorando-Circular nº 5/2020/UERN - PROGEP/UERN - CHEFIA DE GABINETE/UERN - REITORIA

Ao(À) Sr(a).:
Unidades e Departamentos Acadêmicos
  

Assunto: Suspensão de Processos Eleitorais

  

Prezados (as) Diretores e Chefes de Departametno Acadêmico, 

Considerando as Portarias n° 346/2020 GP/FUERN de 15 de março de 2020, que em virtude da pandemia provocada pela
Covid-19, no qual suspendeu por 30 (trinta) dias as atividades de ensino, pesquisa e extensão, na modalidade presenciais e
421/2020-GP/FUERN de 14 de abril de 2020, prorrogou os efeitos da Portaria n° 346/2020 GP/FUERN, por tempo
indeterminado, tendo o Ad Referendum n° 06/2020 - GR/FUERN, suspendido o Calendário Universitário por tempo
indeterminado;  

Considerando os termos da Resolução n° 15/2013 – CONSUNI, que estabelece normas complementares para o processo de
composição da lista tríplice para a escolha de Reitor/a e Vice-Reitor/a da UERN, Diretor/a e Vice-Diretor/a de Faculdade e
Campus Avançado da UERN;

Considerando o despacho da Assessoria Jurídica nos autos do processo n.04410175.000265/2020-41 no qual questionou
quanto à regulamentação da eleição virtual no âmbito da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, ao
proceder análise de processo eleitoral para escolha de Chefe e Subchefe de Departamento Acadêmico.

Considerando que está tramitando na Secretaria dos Conselhos minuta de Resolução do CONSUNI (Processo
n° 04410002.002930/2020-13 SEI) que, ao ser aprovada, estabelecerá normas complementares para a composição de lista
tríplice com vistas à escolha de Reitor e Vice-Reitor, Diretor e Vice-Diretor de Unidade Universitária e Chefe e Subchefe de
Departamento Acadêmico;

Considerando a suspensão de processo eleitoral de Chefe e Subchefe de Departamento Acadêmico e que a Resolução que
ampara o citado processo eleitoral foi colocado em pauta na reunião do CONSUNI em data de 26 de junho de 2020, no
entanto, resultou no pedido de vista por parte de Conselheira;

Considerando a necessidade de possibilitar amparo legal às demandas concernentes aos processos eleitorais no âmbito da
FUERN.

Comunicamos às Unidades e Departamentos Acadêmicos, a suspensão dos processos eleitorais em curso, até aprovação da
referida Resolução.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Jessica Neiva de Figueiredo Leite - 01022713485, Pró-Reitor(a), em
02/07/2020, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de
janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 6063175 e o código CRC
B0DC67F9.

Referência: Processo nº 04410027.001983/2020-39 SEI nº 6063175
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