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RESOLUÇÃO N. 754, DE 02 DE JUNHO DE 2017 

Altera o caput do art. 9º e os incisos II e VII do art. 11 

da Resolução n. 752/2017 – CONSUN, a qual institui o 

Regimento Eleitoral que estabelece normas para a 

eleição on-line (SIG-ELEIÇÃO) da representação dos 

servidores técnico-administrativos nos Conselhos 

Superiores Deliberativos da UFPA.  

 

 O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, no uso das atribuições 

que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral, e em cumprimento à decisão da Colenda 

Câmara de Legislação e Normas e do Egrégio Conselho Universitário, em reunião 

extraordinária realizada em 02.06.2017, promulga a seguinte 

 

 

R E S O L U Ç Ã O: 

 

 Art. 1º Ficam alterados o caput do art. 9º e os incisos II e VII do art. 11 da 

Resolução n. 752/2017 – CONSUN, a qual institui o Regimento Eleitoral que estabelece 

normas para a eleição on-line (SIG-ELEIÇÃO) da representação dos servidores técnico-

administrativos nos Conselhos Superiores Deliberativos da UFPA. 

Art. 2º O caput do art. 9º passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 9º A eleição será realizada a partir das 09 (nove) horas do dia 21 de junho 

de 2017 até as 11 (onze) horas do dia 22 de junho de 2017, por meio do sistema on-

line, denominado SIG-ELEIÇÃO, cujo link estará disponível no portal da UFPA 

(endereço eletrônico www.ufpa.br. 

Art. 3º Os incisos II e VII do art. 11 passam a vigorar com a seguinte redação:  
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II – às 09 (nove) horas do dia 21 de junho de 2017, o SIG-ELEIÇÃO será 

inicializado e estará aberto à votação on-line, que finalizará às 11 (onze) horas do dia 

22 de junho de 2017, com o fechamento do sistema; 

................................................................................................................................. 

VII – às 11 (onze) horas do dia 22 de junho de 2017, o sistema SIG-ELEIÇÃO 

encerrará, automaticamente, o processo de votação, não permitindo mais nenhum 

acesso com o respectivo fim. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 

 

Reitoria da Universidade Federal do Pará, em 02 de junho de 2017. 

 

 

 

EMMANUEL ZAGURY TOURINHO 
R e i t o r 

Presidente do Conselho Universitário 

 

 

 

   

 


