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RESOLUÇÃO nº 015,
de 22 de abril de 2004.

Altera  data  de  eleição  para  a  composição  dos
Colegiados  Deliberativos  Superiores  da  UNIPLAC,
fixada no Calendário Acadêmico - 2004.

Nara Maria Kuhn Göcks,  Reitora da Universidade do Planalto Catarinense –
UNIPLAC,  no uso das  atribuições  que lhe  conferem os  artigos  28,  inciso  VIII e   44 do
Estatuto da Universidade, e considerando:

1 – que o calendário acadêmico 2004 fixou para o dia 21/05/2004 a realização dos
dois pleitos eleitorais, escolha dos Chefes de Departamento e Coordenadores de Curso, e a
eleição da representação destes junto ao Conselho Universitário – CONSUNI e Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE;

2  –  a  representação  dos  Chefes  de  Departamento  no  CONSUNI  e  dos
Coordenadores de Curso no CONSEPE  deve ser exercida pelos novos mandatários;

3 - diante da flagrante inviabilidade de efetivar os dois pleitos na data fixada no
calendário acadêmico – 2004, mostra-se urgente a medida de transferir a data da eleição para
escolha  dos  representantes  dos  Chefes  de  Departamento  e  Coordenadores  de  Curso  para
comporem os  Colegiados  Deliberativos  Superiores  da  UNIPLAC  (CONSUNI/CONSEPE)
para data posterior a escolha destes;

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar a data de eleição para a composição dos Colegiados Deliberativos
Superiores  da  UNIPLAC,  fixada  no  Calendário  Acadêmico  –  2004  para  21/05/2004,
determinando como nova data para realização do pleito o dia 18/06/2004.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor nesta data, ad referendum do Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão, revogadas as disposições em contrário.

Lages-SC, 22 de abril de 2004.

Nara Maria Kuhn Göcks
Reitora
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