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INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2019 – CES - Câmpus de Toledo

Define  os  locais  reservados  à  propaganda  relativa  à
consulta à comunidade acadêmica visando à escolha do
reitor,  do Vice-Reitor,  dos Diretores-Gerais  de  campi e
dos Diretores de Centro da Unioeste.

A Comissão Eleitoral Setorial do Câmpus de Toledo, no uso de suas atribuições, considerando a Resolução
n°4/2019 – CEC e após consultar a Direção-Geral do Câmpus de Toledo,

RESOLVE:

Definir os locais reservados à propaganda relativa à consulta à comunidade acadêmica visando à escolha
do reitor,  do Vice-Reitor,  dos Diretores-Gerais de  campi e dos Diretores de Centro da Unioeste.  Ei-los,
segundo localizações e usos:

Local: Estacionamento Sul. Canteiro leste do estacionamento, que ladeia a saída de carros.
Uso: Estacagem de faixas das candidaturas a Reitor e Vice-reitor.
Especificação: As faixas devem ser dispostas entre as quatro primeiras árvores a 80 cm do meio-fio. A faixa
ou composição de faixas de cada candidato não devem exceder os limites de um retângulo imaginário de
320 cm de comprimento e 120 cm de altura. Da esquerda para a direita, sem qualquer obliteração, serão
expostos materiais de propaganda: 1) da chapa “É Hora de União: Unioeste em Primeiro Lugar”; 2) da chapa
“Unioeste Unificada e Inovadora”; e 3) da chapa “Inovação e Diálogo”.

Local: Praça das Bandeiras. Canteiro adjacente à janela sul da Biblioteca.
Uso: Estacagem de faixas das candidaturas a Reitor e Vice-reitor.
Especificação: As faixas devem ser dispostas entre os dois postes de luz pintados em verde. A faixa ou
composição de faixas de cada candidato não devem exceder os limites de um retângulo imaginário de 320
cm de comprimento e 120 cm de altura.  Da esquerda para a  direita,  sem qualquer obliteração,  serão
expostos  materiais  de  propaganda:  1)  da  chapa “Inovação e  Diálogo”,  2)  da  chapa “É  Hora  de  União:
Unioeste em Primeiro Lugar”; e 3) da chapa “Unioeste Unificada e Inovadora”.

Local: Estacionamento Norte. Canteiro adjacente ao RU, entre este e a saída de carros.
Uso: Estacagem de faixas das candidaturas a Reitor e Vice-reitor.
Especificação: As faixas devem estar dispostas sobre uma linha imaginária que passe sobre o canteiro de
palmeira mais a oeste e a extremidade mais ao sul da parede oeste do RU. A faixas ou composição de faixa
de cada candidato não devem exceder os limites de um retângulo imaginário de 320 cm de comprimento e



120 cm de altura.  Da esquerda para a  direita,  sem qualquer  obliteração,  serão expostos  materiais  de
propaganda: 1) da chapa “Unioeste Unificada e Inovadora” ; 2) da chapa “Inovação e Diálogo” ; e 3) da
chapa “ É Hora de União: Unioeste em Primeiro Lugar”.

Local: Praça das Bandeiras. Canteiro adjacente à janela norte da Secretaria Acadêmica.
Uso: Estacagem de faixas da candidatura a Diretor-geral.
Especificação:  O  material  de  propaganda  deverá  ser  estacado,  no  máximo,  a  50  cm  do  prédio  da
administração. A faixa ou composição de faixas não devem exceder os limites de um retângulo imaginário
de 320 cm de comprimento e 120 cm de altura.

Local: Gramado central, contíguo à Praça das Bandeiras, entre o Prédio de Salas de Aula e o Prédio das 
Coordenações.
Uso: Estacagem de faixas da candidatura a Diretores de Centro.
Especificação: Canteiro adjacente às janelas sul do Prédio de Salas de Aula, Bloco D. As faixas devem ser
dispostas  a,  no  máximo,  200  cm do Prédio  de Salas  de  aula,  paralelas  à  fachada  deste.  A  faixas  ou
composição de faixa de cada candidato não devem exceder os limites de um retângulo imaginário de 320
cm  de  comprimento  e  120  cm  de  altura.  Da  esquerda  para  direita,  sem  qualquer  obliteração,  serão
expostos materiais de propaganda: 1) da candidatura a Diretor do CCHS; 2) da candidatura a Diretora do
CCSA; e  3) da candidatura a Diretor do CECE;

Local: Painel pintado em grená na parede Oeste do prédio administrativo, pavimento térreo, entre a 
entrada dos sanitários e o acesso à escada.
Uso: Afixação de cartazes das candidaturas a Direção de Centro e avisos da Comissão Eleitoral.
Especificação: Nos limites do painel grená, da esquerda para direita, serão expostos, contiguamente: 1)
num retângulo de 100 cm de altura e 52 cm de largura, avisos da Comissão Eleitoral; 2) num retângulo de
100 cm de altura e 80 cm de largura, material de propaganda da candidatura a Diretor do CCHS; 3) num
retângulo de 100 cm de altura e 80 cm de largura, material de propaganda da candidatura a Diretora do
CCSA; e 4) num retângulo de 100 cm de altura e 80 cm de largura, material de propaganda da candidatura a
Diretor do CECE;

Local: Painel pintado em grená na parede leste do saguão do Prédio de Salas de Aula. 
Uso: Afixação de cartazes das candidaturas a Reitor e Vice-reitor e da candidatura a Diretor-Geral.
Especificação: Nos limites do painel grená, da esquerda para direita, serão expostos, contiguamente: 1)
num retângulo de 100 cm de altura e 62 cm, material de propaganda da candidatura a ; 2) num retângulo
de 100 cm de altura e 100 cm de largura, material de propaganda da candidatura à Diretor do CCHS; 3) num
retângulo de 100 cm de altura e 80 cm de largura, material de propaganda da candidatura à Diretora do
CCSA; e 4) num retângulo de 100 cm de altura e 80 cm de largura, material de propaganda da candidatura à
Diretor do CECE;

Local: Saguão Central entre o Laboratório de Informática e o Prédio das Coordenações.
Uso: Afixação de cartazes e ponto de apoio de todas as campanhas.
Especificação: Salvaguardada a circulação fluente de pessoas e ressaltada a necessidade imperiosa de
manter desimpedidos os acessos a extintores e hidrantes, todo o espaço do Saguão será utilizado.
A)  Parede  Oeste:  Candidaturas  a  Reitor.  É  permitida  a  afixação  de  propaganda  de  qualquer  espécie
imediatamente e exclusivamente atrás de um banco fixo de 200 cm de largura até a altura de 330 cm.
Reservar-se-á um espaço defronte aos bancos de até 160 cm a partir da parede, para ponto de apoio das
candidaturas, no qual é vedada a utilização de equipamentos sonoros. Da esquerda para a direita serão
expostos materiais de propaganda: 1) da chapa “É Hora de União: Unioeste em Primeiro Lugar”; 2) da chapa
“Inovação e Diálogo” ; e 3) da chapa “Unioeste Unificada e Inovadora”.
B) Parede Leste, à esquerda da caixa de hidrante: Candidatura a Diretor-geral. É permitida a afixação de
propaganda de qualquer espécie imediatamente e exclusivamente atrás de um banco fixo de 200 cm de
largura, até a altura de 330 cm. Reservar-se-á um espaço de 160 cm a partir  da parede,  defronte aos
bancos, para ponto de apoio da candidatura, no qual é vedada a utilização de equipamentos sonoros. 
C) Parede Leste, à direita da caixa de hidrante: Candidaturas a Diretores de Centro. É permitida a afixação



de propaganda de qualquer espécie num retângulo imaginário de 200 cm de largura e de 330 cm de altura.
Reservar-se-á um espaço de 160 cm a partir da parede, para ponto de apoio das candidaturas, no qual é
vedada a  utilização de equipamentos sonoros.  Da esquerda para direita,  serão expostos materiais  de
propaganda: 1) da candidatura a Diretor do CCHS; 2) da candidatura a Diretora do CCSA; e  3) da candidatura
a Diretor do CECE, à qual é permitida a obliteração da porta ali existente.
D) Todo o espaço das paredes do Saguão não contemplado nos itens anteriores serão utilizados pela
Comissão Eleitoral Central ou com sua expressa autorização.

Devido ao papel privilegiado do Saguão Central no processo de discussão democrática que antecede à
consulta à comunidade, a Comissão Eleitoral Setorial do Câmpus de Toledo ressalta a importância das
candidaturas primarem por construírem, especialmente ali e conjuntamente, um ambiente que responda à
finalidade educativa da instituição universitária, fazendo com que, como dispõe a Resolução nº4/2019-CEC,
a consulta à comunidade acadêmica seja, ela própria, um ato educativo.

 Toledo, 27 de setembro de 2019.

Marcelo do Amaral Penna-Forte
Presidente da Comissão Setorial – Câmpus de Toledo
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