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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E TECNOLOGIA 

CONSELHO DE CENTRO 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 44/2021- CONCEN/CCNT, 16 de abril de 2021. 

 
 

 

Ementa: Errata ao Regimento Eleitoral para 

Eleição dos cargos de Chefe de Departamentos 

Acadêmicos e Coordenador de Cursos do Centro 

de Ciências Naturais e Tecnologia – CCNT 
 

 

A Diretora do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia da Universidade do Estado do Pará 

no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral em vigor, por decisão 

ad refendum, promulga a seguinte: 

 

RESOLUÇÃO 

 
 

Art. 1º- Aprova ad referendum errata ao Regimento Eleitoral para Eleição dos cargos de 

Chefe de Departamentos Acadêmicos e Coordenador de Cursos do Centro de Ciências 

Naturais e Tecnologia, da Universidade do Estado do Pará, para o biênio 2021-2023, 

elaborado pela Comissão Eleitoral constituída para esse fim em consonância com o Estatuto, 

Regimento Geral da UEPA e Resolução nº 3542/20-CONSUN, publicado por meio da 

RESOLUÇÃO Nº 030/2020- CONCEN/CCNT, de 12 de novembro de 2020.  

 

§1° - Fica aprovada a alteração do art. Art. 5°,§1°, onde se lê: I - Docentes efetivos lotados no 

curso que realizará a eleição. Leia-se: I- Docentes efetivos lotados nos departamentos 

pertencentes ao CCNT e que tenha atuado nos últimos dois anos no curso que realizará a 

eleição. 

 

§2°- Fica aprovada a alteração do Art. 5°, §6º, onde se lê: Após a publicação, é facultado o 

prazo de até 15 (quinze) dias para correções e impugnações junto a CE que divulgará a 

listagem oficial, até 30 (trinta) dias após a publicação do Regimento Eleitoral. Leia-se: Após 

a publicação, é facultado o prazo de até 15 (quinze) dias para correções e impugnações junto a 

CE que divulgará a listagem oficial, até 45 (quarenta e cinco) dias após a publicação do 

Regimento Eleitoral. 

 

Art. 2º- Esta Resolução entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

 

Diretoria do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia, 16 de abril de 2021. 

 
 

 

ELIANE DE CASTRO COUTINHO 

Presidente do CONCEN. 

 
 


