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RESOLUÇÃO Nº 1603/2020 - CONSU, de 12 de agosto de 2020. 
 

DISPÕE SOBRE OS PARÁGRAFOS 10 E 11 DO 
ARTIGO 10 DA LEI Nº 10.877, DE 21 DE 
DEZEMBRO DE 1983 ALTERADA PELA LEI Nº 
17.218, DE 21 DE MAIO DE 2020. 

 
A REITORA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, 
 

CONSIDERANDO que o parágrafo 10, do artigo 10 da Lei nº 10.877/83, alterado pela Lei nº 17.218/2020 
estabeleceu que a Reitora pro tempore deveria realizar a consulta eleitoral para o cargo de Reitor e Vice 
Reitor da UECE em até 90 (noventa) dias contados de sua posse; 

CONSIDERANDO que o parágrafo 11 do artigo 10 da Lei nº 10.877/83, alterado pela Lei nº 17.218/2020 
disciplinou que [...] § 11 Nos casos fortuitos, de força maior, estado de emergência ou de calamidade 
pública, poderá o Consu, se necessário, determinar que o prazo de 
que trata o §10 seja contado a partir do cessamento da condição impeditiva de sua realização."(NR) 

CONSIDERANDO que no transcorrer dos primeiros meses do mandato apresentou-se inviável a 
realização da consulta eleitoral em razão das diretrizes e normas emanadas pelo Poder Executivo 
Estadual para fins de contenção do contágio da COVID-19; 
 

CONSIDERANDO que no transcorrer do mês de agosto de 2020 o CONSU se reuniu para deliberar 
sobre a possibilidade de realização de consultas por meio presencial e/ou remoto;  

 
CONSIDERANDO a deliberação unânime dos membros do CONSU em sua reunião extraordinária de 12 
de agosto de 2020. 
 

RESOLVE, 
 
Art. 1º - Fica estabelecido que o mandato da Reitora pro tempore se estenderá até que possa ser 
realizada a consulta eleitoral para formação de lista tríplice para escolha de Reitor e Vice Reitor da UECE 
e a conseqüente nomeação destes.  
 

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

REITORIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, em Fortaleza, Ceará, aos 12 de agosto de 
2020. 
 
 

Profª. Drª. Josete de Oliveira Castelo Branco Sales 

Reitora Pro Tempore da UECE  
 
 


