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RESOLUÇÃO Nº 714/2010 - CONSU, de 12 de abril de 2010. 
 

 
PRORROGA OS MANDATOS DOS ATUAIS MEMBROS 
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONSU E DO 
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – 
CEPE, QUE SE ENCERRARÃO NO DIA 16 DE ABRIL DE 
2010. 

 
 

O Reitor da Universidade Estadual do Ceará – UECE, no uso de suas atribuições estatutárias 
e regimentais,  

Considerando que os mandatos dos atuais membros não natos do CONSU e do CEPE se 
encerrarão no dia 16 de abril de 2010; 

Considerando que desde o dia 19 de março de 2010 até o dia 25 de abril de 2010 os 
professores e alunos da UECE estão em gozo de férias escolares; 

Considerando que o prazo razoável para realização de eleições para o CONSU e CEPE, 
contado a partir da divulgação do Edital de Convocação, é de 35 a 45 dias; 

Considerando que, de acordo com o disposto no Art. 5º e no Art. 11 do Regimento Geral da 
UECE, a convocação para a Eleição destinada à reeleição ou renovação dos atuais membros 
deveria que ter ocorrido no período de 16 de fevereiro a 16 de março de 2010; 

Considerando que a convocação não ocorreu no prazo devido, tornando-se inviável sua 
realização entre 22 de março e 02 de abril – datas que correspondentes ao prazo razoável de 
35 a 45 dias – mencionado anteriormente – período coincidente com as férias escolares de 
professores e alunos; 

Considerando que a UECE não pode prescindir da composição plena do CONSU e do CEPE; 

Considerando a deliberação do CONSU em sua reunião de 12 de abril de 2010. 

 

RESOLVE: 

Art. 1o - Prorrogar os mandatos dos atuais membros não natos do Conselho Universitário – 
CONSU e do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE, até a posse dos novos 
integrantes destes Conselhos a serem escolhidos no processo eleitoral que será deflagrado até 
o dia 16 de abril de 2010. 

 
Art. 2o - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
Reitoria da Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 12 de abril de 2010. 

 
 
 
                                        Prof. Francisco de Assis Moura Araripe 

Reitor 


