
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 

SECRETARIA GERAL DOS CONSELHOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 

 

RESOLUÇÃO Nº  183/2016 

  

 

EMENTA:  Aprova Convênio que  entre si celebram o 

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco 

(TRE-PE) e a Universidade Federal  Rural de 

Pernambuco (UFRPE).   

 

 

A Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 

disposto no Parágrafo 6º do Art. 15 do Estatuto da Universidade e considerando os termos da 

Decisão Nº 050/2016 da Câmara de Ensino de Graduação deste Conselho, em sua V Reunião 

Ordinária, realizada no dia 16 de agosto de 2016, exarada no Processo UFRPE Nº 

23082.002507/2016-14,  

 

                                                         R E S O L V E: 
 

Art. 1º - Aprovar, em sua área de competência, o Convênio 

que  entre si celebram o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) e a Universi-

dade Federal  Rural de Pernambuco (UFRPE), o qual  tem como objetivo dinamizar os serviços 

prestados pela Justiça Eleitoral no dia da eleição, tornando o processo de votação mais célere e 

seguro, bem como, proporcionar aos futuros profissionais, nas mais diversas áreas de 

conhecimento, uma lição de cidadania; e estabelecer parcerias com instituições de ensino no 

sentido de ser reconhecida, como horas de atividades extracurriculares, a convocação do 

estudante para mesário nas Eleições, utilizando o seguinte parâmetro para a conversão: 04 

(quatro) horas referentes ao treinamento de Mesário, 12 (doze) horas referentes às atividades 

desenvolvidas para a realização do 1º turno e 12 (doze) horas referentes às atividades 

desenvolvidas para a realização do 2º turno, se houver, contadas sempre em dobro, conforme  

consta no Processo acima  mencionado. 

 

                                                    Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

SALA DOS CONSELHOS DA UFRPE, em  22  de agosto de 2016. 

 

 

 

PROFA. MARIA JOSÉ DE SENA 
= PRESIDENTE =  

 

 

 
Confere com o original assinado pela Reitora e arquivado nesta Secretaria Geral. 
 


