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                                                                                              RESOLUÇÃO Nº 011/2019 – CEPE 

APROVAR A CRIAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

EM DIREITO ELEITORAL DA UNIVERSIDADE REGIONAL 

DO CARIRI – URCA. 

O Reitor\Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE, Prof. Dr. José 

Patrício Pereira Melo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Estatuto, Art. 15, 

aprovado pelo Decreto nº 18.136, de 16 de setembro de 1986 e Regimento Geral desta IES e, tendo 

em vista o que deliberou este Conselho, em sua 1ª Reunião Ordinária realizada no dia 20 de março 

de 2019, 

CONSIDERANDO oportunizar um curso em excelência de capacitação e aprimoramento a todos 

os cidadãos e políticos que se interessem pelo conhecimento aprofundado do sistema-político-

eleitoral brasileiro nas quatro principais vertentes que são: apresentação de toda a legislação 

pertinente; a interpretação dada pelos estudiosos do assunto; o posicionamento e modus operandi 

dos órgãos de fiscalização (Polícia Federal e Ministério Público Eleitoral); os entendimentos 

jurisprudenciais dos Tribunais Eleitorais sobre os itens anteriores; 

CONSIDERANDO aprimorar um novo olhar sobre o Direito eleitoral, a começar pelo estímulo à 

produção de novas teses acadêmicas que venham ao encontro do novo momento nacional, o que 

para isso, é necessário que se conheça amiúde a legislação eleitoral, suas nuances e falhas, motivo 

pelo qual se concebeu a presente Pós-Graduação em Direito Eleitoral; 

CONSIDERANDO que a tramitação exigida foi devidamente cumprida e aprovada; 

RESOLVE: 

Art. 1° - APROVAR a Criação do Curso de Especialização em Direito Eleitoral da Universidade 

Regional do Cariri – URCA. 

Art. 2º - O Projeto do Curso de Especialização em Direito eleitoral, passa a ser parte integrante 

desta Resolução. 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor nesta data e revoga as disposições em contrário. 

 Conselhos Superiores da Universidade Regional do Cariri - URCA, em Crato/CE, 20 de março 

de 2019. 

 

Prof. Dr. José Patrício Pereira Melo 

REITOR/PRESIDENTE 
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