
 

 

DELIBERAÇÃO IPPUR nº 01/2018/Conselho Deliberativo 

 

Dispõe sobre a aprovação, alteração e a 

publicação das normas do Instituto de Pesquisa 

e Planejamento Urbano e Regional, bem como 

a consolidação dos atos regulamentares que 

menciona (CNIP). 

 

 

O Conselho Deliberativo do IPPUR aprova e o Diretor do IPPUR publica por meio de 

Portaria a seguinte Deliberação: 

 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º A elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das normas do IPPUR 

obedecerão ao disposto nesta Deliberação. 

Art. 2º A numeração das normas observará uma sequência que se iniciará cada ano, seguida 

da menção ao ano de publicação e aos órgãos nos quais a deliberação foi objeto de 

deliberação no seguinte formato:  

I- DELIBERAÇÃO IPPUR N
O

 X/ANO – GPDES, no caso de normas do Colegiado da 

Graduação; 

II- DELIBERAÇÃO IPPUR N
O

 X/ANO – PPG, no caso de normas do Colegiado da Pós-

Graduação; e 

III- DELIBERAÇÃO IPPUR N
O

 X/ANO – CD, no caso de normas do Conselho 

Deliberativo. 

Art. 3º As normas serão estruturadas em três partes básicas: 

I - Parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto 

e a indicação do âmbito de aprovação das disposições normativas; 

II - Parte normativa, compreendendo o texto das normas de conteúdo substantivo relacionadas 

com a matéria regulada; 

III - Parte final, compreendendo as disposições pertinentes às medidas necessárias à 

implementação das normas de conteúdo substantivo/ às disposições transitórias, se for o caso; 

a cláusula de vigência e a cláusula de revogação, quando couber. 

Parágrafo único. A cláusula de revogação deverá enumerar, expressamente, as normas ou 

disposições revogadas. 

Art. 4º A alteração das normas será feita mediante reprodução integral do novo texto quando 

se tratar de alteração considerável e, nos demais casos, por meio de substituição, no próprio 

texto, do dispositivo alterado, ou acréscimo de dispositivo novo. 



 

 

Art. 5º As normas serão publicadas por meio de Portaria da Direção do IPPUR no Boletim da 

UFRJ. 

 

CAPÍTULO II 

DA RENUMERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS EM VIGOR 

Art. 6º A consolidação consistirá na integração de todas as normas do IPPUR aprovadas e 

atualmente em vigor, sem modificação do alcance nem interrupção da força normativa dos 

dispositivos consolidados. 

Parágrafo único. Problema de conteúdo ou demandas de alteração no conteúdo das normas 

em vigor serão resolvidos por meio de propostas subsequentes à presente consolidação.  

Art. 7 Será preservado o conteúdo normativo original dos dispositivos consolidados, sendo 

feitas as seguintes alterações de forma: 

I) Padronização dos nomes, intitulando todas como Deliberação; 

II) Numeração na ordem de aprovação, reiniciando-se a cada ano; 

III) Inserção do ano de aprovação da norma; 

IV) Indicação do (s) órgão (s) deliberativos onde foi discutida e aprovada a norma e 

respectivas datas. 

V) Numeração dos regulamentos que não tenham seus dispositivos identificados com os 

formatos artigo, inciso, parágrafo e alínea. 

Art. 8º Segue anexa à presente Deliberação, sendo parte integrante desta, a tabela com a 

relação das normas renomeadas, renumeradas e consolidadas (Anexo I). 

 

 

CAPÍTULO III 

DA REVOGAÇÃO FORMAL DAS NORMAS TACITAMENTE REVOGADAS E DAS 

NORMAS QUE ESGOTARAM SEUS EFEITOS 

Art. 9º No Anexo II da presente Deliberação constam as normas pretéritas do IPPUR que 

foram objeto de revogação tácita por outras normas posteriores ou que encerraram seus efeitos 

em função do cumprimento do seu objeto. 

Parágrafo único. As referidas normas não serão objeto de alteração de forma. 

Art. 10 Revogam-se, formalmente, as normas que já tenham sido revogadas tacitamente por 

normas posteriores ou que tenham encerrado seus efeitos. 

 

CAPÍTULO IV 

Disposições finais 

Art. 10. Os casos omissos desta Deliberação serão resolvidos pelo Conselho Deliberativo do 

IPPUR. 

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 



 

 

 

 

Aprovada no CD de 05 de fevereiro de 2018.



 

 

 ANEXO I – NORMAS EM VIGOR – RENOMEADAS, RENUMERADAS E CONSOLIDADAS 

 

DENOMINAÇ

ÃO NÚMERO 
ANO ORIGEM CONTEÚDO FORMA ANTERIOR 

NOVA 

DENOMINAÇÃO 

PROPOSTA 

NOVA FORMA 

Normas S/N 2004 IPPUR/CD 

NORMAS SOBRE GRUPOS / 

LABORATÓRIOS DE 

PESQUISA 

https://drive.google.com/open?

id=0BykaLR3Kpl-

oOVBFbTd5dmdUd00 

Deliberação n
o
 

01/2004/CD 

https://drive.google.com/open?id=1FZg

2-ksDAv53b4spkSZcoO2JwZMVeEeq 

Resolução 

S/N 
2005 IPPUR/CD 

Estabelece normas para a 

rediscussão e revisão de 

deliberações do CD 

https://drive.google.com/open?

id=0BykaLR3Kpl-

obmZKZDJFTGdLQnM 

Deliberação n
o
 

01/2005/CD 

https://drive.google.com/open?id=1FZg

2-ksDAv53b4spkSZcoO2JwZMVeEeq 

Resolução 

S/N 
2006 IPPUR/CD 

Normas para assinatura de 

convênios, contratos e acordos 

para a constituição e operação 

do Fundo de Apoio ao Ensino, 

Pesquisa, Extensão e 

Desenvolvimento Institucional 

do IPPUR - FFIPPUR 

https://drive.google.com/open?

id=0BykaLR3Kpl-

oWlF1REJzMHE4WU0 

Deliberação n
o
 

01/2006/CD 

https://drive.google.com/open?id=1FZg

2-ksDAv53b4spkSZcoO2JwZMVeEeq 

S/N - Não tem 

formato de 
norma 

2010 
Comissão de 

Ensino - IPPUR 

Normas para apoio à 

participação de estudantes em 
eventos 

https://drive.google.com/open?

id=0BykaLR3Kpl-
oellJTVZlNl9EdTg 

Deliberação n
o
 

01/2010/CD 

https://drive.google.com/open?id=1FZg
2-ksDAv53b4spkSZcoO2JwZMVeEeq 

Regimento 

S/N 
2011 CD 

Regimento do Instituto de 

Pesquisa e Planejamento 

Urbano e Regional da 

UFRJ 

https://drive.google.com/open?

id=0BykaLR3Kpl-

oWUtTX2NvRHA5Tnc 

Deliberação n
o
 

01/2011/CD 

https://drive.google.com/open?id=1FZg

2-ksDAv53b4spkSZcoO2JwZMVeEeq 

Normas S/N 

2011 

2006 

2002 

IPPUR/CD 

Normas para a concessão de 

bolsas de mestrado e doutorado 

(norma original de 2002, 

mudanças em 2006 e 2011) 

https://drive.google.com/open?

id=0BykaLR3Kpl-

oRVd6U2lXT2tZSmc 

Deliberação n
o
 

02/2011/CD 

https://drive.google.com/open?id=1FZg

2-ksDAv53b4spkSZcoO2JwZMVeEeq 

Resolução 

1/2012 
2012 IPPUR/CD 

Esta Resolução dispõe sobre a 

submissão, de pontos para 

efeito de inclusão na pauta das 

reuniões Ordinárias do 

Conselho Deliberativo do 

https://drive.google.com/open?

id=0BykaLR3Kpl-

oSTBSZ1R2ZDZoUlk 

Deliberação n
o
 

03/2011/CD 

https://drive.google.com/open?id=1FZg

2-ksDAv53b4spkSZcoO2JwZMVeEeq 

https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-oOVBFbTd5dmdUd00
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-oOVBFbTd5dmdUd00
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-oOVBFbTd5dmdUd00
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-obmZKZDJFTGdLQnM
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-obmZKZDJFTGdLQnM
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-obmZKZDJFTGdLQnM
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-oWlF1REJzMHE4WU0
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-oWlF1REJzMHE4WU0
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-oWlF1REJzMHE4WU0
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-oellJTVZlNl9EdTg
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-oellJTVZlNl9EdTg
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-oellJTVZlNl9EdTg
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-oSTBSZ1R2ZDZoUlk
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-oSTBSZ1R2ZDZoUlk
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-oSTBSZ1R2ZDZoUlk


 

 

IPPUR/UFRJ. 

Sem nome ou 

formato de 

norma 

2012 
Coordenação de 

Ensino/IPPUR 

Orientação aos professores 

sobre a permissão de alunos 

ouvintes nas disciplinas do 

Curso de Pós-Graduação em 

Planejamento Urbano e 

Regional 

https://drive.google.com/open?

id=0BykaLR3Kpl-

oUm5DdFU4T3JYeWs 

Deliberação n
o
 

01/2012/CD 

https://drive.google.com/open?id=1FZg

2-ksDAv53b4spkSZcoO2JwZMVeEeq 

Normas S/N 2013 
IPPUR/Colegiad

o Pós 

Normas para estágio de pós-

doutorado (colegiado, 

01/04/2013) 

https://drive.google.com/open?

id=0BykaLR3Kpl-

obmtBVVdTbkVDSm8 

Deliberação n
o
 

01/2013/PPG/CD 

https://drive.google.com/open?id=1FZg

2-ksDAv53b4spkSZcoO2JwZMVeEeq 

Resolução 
01/2013 

2013 
Colegiado 
GPDES 

Fixa o Regulamento do 

Programa de Graduação em 

Gestão Pública para o 
Desenvolvimento 

Econômico e Social 2013 

http://www.ippur.ufrj.br/index.
php/gpdes/regulamento  

Deliberação n
o
 

02/2013/GPDES/CD 

https://drive.google.com/open?id=1FZg
2-ksDAv53b4spkSZcoO2JwZMVeEeq 

Resolução 

04/2013 
2013 

Colegiado 

GPDES 

Aprova as Regras de transição 

da grade curricular do GPDES, 

por 

efeito do ajuste aprovado pelo 

CEG em fevereiro de 2013 

Com alterações estabelecidas 

na Resolução 05/2013 

http://www.ippur.ufrj.br/image

s/GPDES/Resoluções/RESOL

UÇÃO_GPDES_nº_04-

2013.pdf 

http://www.ippur.ufrj.br/image

s/GPDES/Resoluções/RESOL

UÇÃO_GPDES_nº_05-

2013.pdf 

Deliberação n
o
 

03/2013/GPDES/CD 

https://drive.google.com/open?id=1FZg

2-ksDAv53b4spkSZcoO2JwZMVeEeq 

Resolução 

06/2013 
2013 

Colegiado 

GPDES 

Aprova o Programa de Estágio 

Supervisionado 

http://www.ippur.ufrj.br/image

s/GPDES/Resoluções/RESOL

UÇÃO_GPDES_nº_06-
2013.pdf 

Deliberação n
o
 

04/2013/GPDES/CD 

https://drive.google.com/open?id=1FZg

2-ksDAv53b4spkSZcoO2JwZMVeEeq 

Resolução 

07/2013 
2013 

Colegiado 

GPDES 

Aprova as diretrizes para a 

elaboração do Trabalho de 

Conclusão de Curso - TCC do 

GPDES 

http://www.ippur.ufrj.br/image
s/GPDES/Resolu%C3%A7%C

3%B5es/RESOLU%C3%87%

C3%83O_GPDES_n%C2%BA

_07-2013.pdf 

Deliberação n
o
 

05/2013/GPDES/CD 

https://drive.google.com/open?id=1FZg

2-ksDAv53b4spkSZcoO2JwZMVeEeq 

Tabela 2014 CD 
Tabela e perfis para Progressão 

e Promoção IPPUR 

https://drive.google.com/open?

id=0BykaLR3Kpl-

oV1FMaFFDaHhhak0 

Deliberação n
o
 

01/2014/PPG/CD 

https://drive.google.com/open?id=1FZg

2-ksDAv53b4spkSZcoO2JwZMVeEeq 

https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-oUm5DdFU4T3JYeWs
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-oUm5DdFU4T3JYeWs
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-oUm5DdFU4T3JYeWs
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-obmtBVVdTbkVDSm8
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-obmtBVVdTbkVDSm8
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-obmtBVVdTbkVDSm8
http://www.ippur.ufrj.br/index.php/gpdes/regulamento
http://www.ippur.ufrj.br/index.php/gpdes/regulamento
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-oV1FMaFFDaHhhak0
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-oV1FMaFFDaHhhak0
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-oV1FMaFFDaHhhak0


 

 

Regulamento 

S/N 
2016 IPPUR 

Regulamento do Programa de 
Pós-Graduação em 

Planejamento Urbano e 

Regional  

https://drive.google.com/open?

id=0BykaLR3Kpl-

oeE9NQVJyZko1MXM 

Deliberação n
o
 

01/2016/PPG/CD 

https://drive.google.com/open?id=1FZg

2-ksDAv53b4spkSZcoO2JwZMVeEeq 

Resolução 2017 CD-CCJE 
Tabela de pontuação do IPPUR 

do estágio probatório  

https://drive.google.com/open?

id=0BykaLR3Kpl-

oMElDay0wLW1MeE0 

Deliberação n
o
 

02/2016/PPG/CD 

https://drive.google.com/open?id=1FZg

2-ksDAv53b4spkSZcoO2JwZMVeEeq 

Normas S/N 2017 
Colegiado 

GPDES 

Dispõe sobre as normas de 

atividades complementares 

(Requisitos Curriculares 

Suplementares – RCS) a serem 

cumpridas pelo corpo discente 

do Curso de Gestão Pública 

para o Desenvolvimento 
Econômico e Social – GPDES 

do IPPUR/UFRJ. 

https://drive.google.com/open?

id=0BykaLR3Kpl-

oN3ViX1ZheC1KQ0U 

Deliberação n
o
 

01/2017/GPDES/CD 

https://drive.google.com/open?id=1FZg

2-ksDAv53b4spkSZcoO2JwZMVeEeq 

Deliberação 

03/2017 
2014 CD 

Dispõe sobre o procedimento 

de afastamento para 

capacitação e qualificação de 

docentes do Instituto de 

Pesquisa e Planejamento 

Urbano e Regional da UFRJ 

https://drive.google.com/open?

id=1FZg2-

ksDAv53b4spkSZcoO2JwZM

VeEeq 

Deliberação n
o
 

02/2017/ CD 

https://drive.google.com/open?id=1FZg

2-ksDAv53b4spkSZcoO2JwZMVeEeq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-oeE9NQVJyZko1MXM
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-oeE9NQVJyZko1MXM
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-oeE9NQVJyZko1MXM
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-oMElDay0wLW1MeE0
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-oMElDay0wLW1MeE0
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-oMElDay0wLW1MeE0
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-oN3ViX1ZheC1KQ0U
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-oN3ViX1ZheC1KQ0U
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-oN3ViX1ZheC1KQ0U


 

 

ANEXO II – NORMAS REVOGADAS OU QUE ESGOTARAM SEUS EFEITOS 

 
DENOMIN

AÇÃO 

NÚMERO 

NÚME

RO 
ANO ORIGEM CONTEÚDO LINK 

RAZÕES DA REVOGAÇÃO OU PERDA DE 

EFEITOS 

Norma NC 1988 IPPUR/CD 
Normas para o corpo docente, corpo técnico e 

de pesquisadores 

https://drive.google.com/open?id=0BykaL

R3Kpl-oREFDVWFmZ01nRUk 

Trata de normas ligadas às categorias de professores, 

professores substitutos, pesquisadores, técnicos e 

estagiários; respectivos regime e ingresso. Tal tema é 

objeto de legislação federal e normas da UFRJ, não mais 

do IPPUR.  

Trata também de taxa de overhead – revogado pela 

Norma que se tornou a Deliberação 01/2006CD (acima) 

Norma NC 1995 IPPUR/CD 

Normas para Acordos (convênios, contratos 

de prestação de serviços, protocolos de 
intercâmbio e cooperação, doações, etc) e 

Formas de Contribuição para o Fundo de 

Apoio ao Ensino, Pesquisa e 

Desenvolvimento Institucional do IPPUR 

https://drive.google.com/open?id=0BykaL

R3Kpl-oYUpRTTM0ZDl0ZFE 

Revogada pela Deliberação n. 01/2006CD (acima) que 
trata dos mesmos aspectos: conceitos, classificação dos 

acordos, contribuições para o Fundo, atuação de 

fundação de apoio, prestação de contas 

Critérios S/N 2001 IPPUR/CD 
Critérios para distribuição de disciplinas 

obrigatórias 

https://drive.google.com/open?id=0BykaL

R3Kpl-oTFowWFdnSzZoaWc 

Revogada pela Deliberação n. 01/2016/PPG/CD 

(Regulamento do PPG) que traz como anexo as 

estruturas curriculares dos cursos PUR (art. 54), 

anexadas ao regulamento e com valor normativo 

Resolução 

 

01/200

2 

IPPUR/C

D 
IPPU/CD 

Estabelece normas para a realização de Cursos 

de Pós-Graduação Lato Sensu e Cursos de 

Extensão 

https://drive.google.com/open?id=0BykaL

R3Kpl-ocldoaGYtTDRpQmc 

Sobre normas de extensão, existem as regulamentações e 

editais da UFRJ (Resoluções 01 e 02/2016) 

Sobre pós-graduação lato sensu a Deliberação n. 

01/2016/PPG/CD (Regulamento do PPG) regulamenta 

nos artigos 84 e seguintes e Resolução CEPG 05/2001 

Resolução S/N 2003 IPPUR/CD 
Normas para a realização de defesas 

acadêmicas (não consta a data de aprovação)  
https://drive.google.com/open?id=0BykaL

R3Kpl-oYXh6dDRoSV9FYjg 

Revogada pela Deliberação n. 01/2016/PPG/CD 

(Regulamento do PPG) que, a partir do art. 65 trata dos 
exames de qualificação e a partir do art. 69 das bancas 

de defesa de doutorado e mestrado  

Normas NC 2006 IPPUR/CD 

Normas para a consulta à comunidade do 

IPPUR para a eleição da Diretoria - Mandato 

2006-09 

https://drive.google.com/open?id=0BykaL

R3Kpl-oSno2VlRuSkJ3cUE 

Normas exclusivas para a eleição da Diretoria – mandato 

2006-2009 

Normas S/N 2006 IPPUR-CD 
Normas para os concursos de seleção para os 

cursos de doutorado e mestrado em 

https://drive.google.com/open?id=0BykaL

R3Kpl-oSHhOTS1lX2RvMUk 

Revogada pela Deliberação n. 01/2016/PPG/CD 

(Regulamento do PPG), artigos 29 e seguintes 

https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-ocldoaGYtTDRpQmc
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-ocldoaGYtTDRpQmc


 

 

Planejamento Urbano e Regional 

Regulame

nto 
NC 2007 IPPUR/CD 

Regulamento do Programa de Pós-Graduação 

em Planejamento Urbano e Regional 

(aprovado CD em 12/11/2007) 

https://drive.google.com/open?id=0BykaL

R3Kpl-oQVJLWTAtMDFtRjg 

Revogada pela Deliberação n. 01/2016/PPG/CD 

(Regulamento do PPG) 

Regimento NC 2009 IPPUR/CD Regimento do IPPUR 
https://drive.google.com/open?id=0BykaL

R3Kpl-oUVpjeU9YZEhPNlk 

Revogado pela Deliberação no 01/2011/CD (Regimento 

do IPPUR) 

Sem nome 

ou formato 

de norma 

NC 2011 

Comissão de 

Ensino - 

IPPUR 

Sistema de Avaliação das Disciplinas dos 

Cursos de Mestrado e Doutorado (aprovada 

no CD 04/07/2011) 

https://drive.google.com/open?id=0BykaL

R3Kpl-odmpIYmxYQzFaZms 

Documento sem estrutura normativa superado pela 

Deliberação n. 01/2016/PPG/CD (Regulamento do PPG) 

Normas NC 2012 IPPUR/CD 
Normas Eleitorais para a Diretoria do IPPUR 

- Mandato 2012/2014  

https://drive.google.com/open?id=0BykaL

R3Kpl-oaFBxN2FHSkNRcGM 

Normas exclusivas para a eleição da Diretoria mandato 

2012-2014  

Normas NC 2012 IPPUR/CD 

Normas Eleitorais para a Representação 

Discente no Conselho Deliberativo do IPPUR 

- Mandato junho-2012/maio-2013 

https://drive.google.com/open?id=0BykaL

R3Kpl-oQWxkSS01RmFTOHM 

Normas exclusivas para composição do CD mandato 

2012-2013 

Normas NC 2012 IPPUR/CD 

Normas para credenciamento, 

recredenciamento e descredenciamento de 
docentes no Programa de Pós-graduação em 

Planejamento Urbano e Regional 

https://drive.google.com/open?id=0BykaL
R3Kpl-oMUtveU9ULWFhZnc 

Revogadas pela Deliberação n. 01/2016/PPG/CD 
(Regulamento do PPG) 

Resolução 
02/201

3 
2013 

Colegiado 

GPDES 

Constitui a Comissão de Orientação e 

Acompanhamento Acadêmico do Programa 

de Graduação em Gestão Pública para o 

Desenvolvimento 

Econômico e Social 

http://www.ippur.ufrj.br/images/GPDES/Re

solu%C3%A7%C3%B5es/RESOLU%C3%

87%C3%83O_GPDES_n%C2%BA_02-

2013.pdf 

Trata apenas da constituição da COAA. Nova Comissão 

foi constituída em 2016 – Portaria 8643/2017 publicada 

em 5/10/2017 no Boletim UFRJ 

Resolução 
03/201

3 
2013 

Colegiado 

GPDES 

Institui o Núcleo Docente Estruturante do 

Programa de Graduação em Gestão Pública 

para o Desenvolvimento 

Econômico e Social. 

http://www.ippur.ufrj.br/images/GPDES/Re

solu%C3%A7%C3%B5es/RESOLU%C3%

87%C3%83O_GPDES_n%C2%BA_03-

2013.pdf 

Trata apenas da constituição do NDE. Nova composição 

do NDE foi estabelecida em 2017 – Portaria 8642/2017 

publicada em 05/10/2017 no Boletim UFRJ 

Normas NC 2014 IPPUR/CD 
Normas Eleitorais para a Diretoria do IPPUR 

- Mandato 2014/2016 

https://drive.google.com/open?id=0BykaL

R3Kpl-ob0FuN3JkRk5kTE0 

Normas exclusivas para a eleição da Diretoria mandato 

2014-2016 

Normas NC 2014 IPPUR/CD 

Normas Eleitorais para Composição do 

Conselho Deliberativo - Mandato abril-

2014/maio-2015 e CCJE 

https://drive.google.com/open?id=0BykaL

R3Kpl-obEg3bU1sdlJBS1k 
Normas exclusivas para composição do CD 2014-2015 

Normas NC 2016 CD Normas eleitorais diretoria IPPUR 2016-2018 
https://drive.google.com/open?id=0BykaL

R3Kpl-oOC1DSFRBT1UzYUU 

Normas exclusivas para a eleição da Diretoria mandato 

2016-2018 

https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-oaFBxN2FHSkNRcGM
https://drive.google.com/open?id=0BykaLR3Kpl-oaFBxN2FHSkNRcGM


 

 

 


