RESOLUÇÃO CAN 02/2022
Altera o Regulamento Interno do
Conselho de Administração Nacional.
Considerando:
a) A necessidade de adequação do Regulamento do Conselho, para tornar os
procedimentos mais dinâmicos e em prestígio ao princípio da celeridade.
O Conselho de Administração Nacional (CAN) da UEB, fazendo uso de suas atribuições
estatutárias, RESOLVE:
Art. 1º. Alterar as disposições do artigo 18 do seu Regulamento Interno, que passa a vigorar,
com a seguinte redação:
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Art. 18. Como forma de agilizar os trabalhos entre as reuniões ordinárias do CAN,
assuntos podem ser deliberados por meio eletrônico, devendo ser apresentados na lista
oficial deste Conselho:
I – Pela presidência.
II – Pelos demais integrantes do CAN, desde que secundado por dois outros conselheiros.
§1º - Toda pauta apresentada na forma do caput será deliberada nos termos das
disposições do art. 20 deste regulamento.
§ 2º Todo assunto deliberado eletronicamente deverá ser objeto de breve relato na
primeira reunião ordinária subsequente à discussão, incluindo-o na ata da reunião com
sua respectiva deliberação, salvo quando se tratar de tema sigiloso e debatido em sessão
fechada nos termos das normas aplicadas à espécie.
§3º - Havendo manifestação de no mínimo três membros do CAN, indicando e
fundamentando a complexidade da matéria que demande apreciação em reunião, o
assunto deverá ser pautado para deliberação na próxima reunião do Conselho.
§ 4º - O disposto neste artigo não contempla a rediscussão de assunto já apreciado,
exceto na ocorrência de fato novo, desde que esteja relacionado com o tema em
discussão e que justifique a reavaliação.
§ 5º - Em se tratando de demanda de urgência, reconhecida pelo conselho com
fundamento no artigo 12-A deste regulamento, não poderá ser invocado o presente artigo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em
contrário.
Curitiba/PR, 21 de abril de 2022.
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