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CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES DA CONSULTA À COMUNIDADE 

ANEXO AO REGULAMENTO APROVADO PELA DELIBERAÇÃO COUNI Nº 13/2020 

26/05/2020 Lista dos docentes elegíveis Art.11, §2º 

01 e 02/06/2020, até as 
17 h 

Registro das candidaturas Art.12 

03/06/2020, até as 17 h Extensão do prazo das candidaturas 
Art.12, Parágrafo 

único 

03/06/2020, até as 19 h Lista dos candidatos (após as 18 horas) 
Art.13, Parágrafo 

único 

04/06/2020, até as 16 h Recurso sobre a lista de candidatos Art.14 

04/06/2020, até as 18 h Resultado dos recursos Art.15 

04/06/2020, até as 19 h Lista final dos candidatos Art.16 

08/06/2020 Data limite para indicação de fiscal técnico Art. 24a, inciso V 

08/06/2020, até as 17 h Indicação organizadores debates Art. 40 

09/06/2020, até as 18 h Envio de dados para a Comissão Técnica 
Art.22, Parágrafo 

único 

10/06/2020 
Data limite para a Comissão Técnica publicar o 
código fonte personalizado para a consulta na 

UTFPR. 
  

16/06/2020 
Data limite para solicitação de suporte para o dia 

do pleito aos eleitores com deficiência 
Art 10º,§ 5º 

17/06/2020, até as 18 h Lista dos eleitores Art.10º,§ 1º 

18/06/2020 Orientações para a votação 
Art.28, Parágrafo 

único 

18/06/2020, até as 17 h Prazo final para credenciar fiscal  Art.33 

19/06/2020, até as 14h Prazo final para incluir eleitores Art.10, §2º 

19/06/2020 as 14h 

Configuração da votação simulada. A ser 
realizada na sala de reuniões da Reitoria com a 
presença de membros do Colégio Eleitoral e da 
Comissão Técnica e candidatos ou seus fiscais 

indicados. 

  

até 22/06/2020 
Envio de login e senha aos eleitores referente a 

votação simulada do dia 23/06 
  

23/06/2020 Realização de votação simulada   

26/06/2020 as 14h 

Configuração da consulta à comunidade. A ser 
realizada na sala de reuniões da Reitoria com a 
presença de membros do Colégio Eleitoral e da 
Comissão Técnica bem como dos candidatos ou 

de seus fiscais indicados. 

  

Até 29/06/2020 Encaminhamento de login e senha aos eleitores Art.28 

30/06/2020,  
das 6 h às 18 h 

Realização da consulta Art.3º 

30/06/2020, até as 16 h Auxílio aos eleitores Art.27 

01/07/2020, até as 18 h Resultado da consulta Art.37, §5º 

02/07/2020, até as 18 h Interposição de recurso do resultado da consulta Art.37, §6º 

03/07/2020, até as 12 h Resultado do pedido de recurso e resultado final Art.37, §8º 

 


