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Edital de Convocação

n" 01 1/C:TS/Ali.v20

18 - Eleição llara Clooí-dcnador

c

Suhcoordenador do I'rograma de I'(}s-(l;raduação em 'l"ecnologiasda Infnrmaçãn e
Comunicação do menti'o de (:iências. Tccnnlogi:ls c $ 1úde {!a l.[FS(:
o [)iietor

do (.centro de Ciências:

Tccno]ogias

c Saúde (em exercício)

suas anil)uições. de acordo com o Art. 13 do Regimento (}cral cla UFS(.:.

110 uso ({e

RES{)},VE
/\rt.

lo - /\nunclar

e con''. ocêtr os ])t'olesso]'es

cio c]uadro

] cn]]a] elite d(} ProFi':tina

de

P(]s-G]ac]uação er]] 'i'ecno]ogias (]a Inlbrinação c (.omtinicação do (:ctltro dc (:iêncitts.
Tecnologias c Saúde do( impus Aíaianguá. para no dia 30 dc .julho 2{118.das 14 às 15
l)aras, na sala 201 da [.unidade b'batoz\]to. e]cgcrcm o C'oorc]cnac]oic Su])coordena(]or
clo programa acima menciontlcjo.

Art. 2o - /q.s inscrições dos candidatos a Coordenador

c Sul)coot'clcnadoi' serão i'balizadas

l)or meio clo picenchimcnto do foimulátio dc inscrição {,'\l)êndicc t} c clc\;Grãoscr
cktivadas

.junto à Secret;Iria integrada c]e P(Ss-(}iaduação,

das (19110ras
às 17 horas.

Je ] l a lú) dc .jul1lo (ic 2d)!8.

Al-t. 3' - A homo)legaçãodas inscrições ocorrcla no diít 17 dc .julho de 20]8. [1cculsns
reíet'elitesa ]'lolllo]ooaçao(]as lnscr]çoes terão o prazo clc ate ')4 1aorí]sap(\s a n]esn]:] e
deverão sei encatninlaados à coiTlissão clc itoial.

Art. 4' - O Cooidenacior e o Su!)coordenador Boião escolhidos: dentre os piolbssol-es do
quadro penllanentc do plogianla. flana ujll matlclalo dc dois anos.
,z\ft. 5" - Serão c]euil..cls soillcntc QS l)t'ofessorcs c]o cluadro pci'tnanenic (]o plograi'na:

cine tenham mais cle três tinas de clbti\o exercício na Univclsidttclc Fcclcrai cle Sttnta
Cataiína. segundo o Rcginlcrlto [ntcri o do Piograrlla dc' Pós-(:traciuação clll ']ccno]ogias
da Infbrnlaçãn c (:oinunicação.
/\rt. 6o - O Comi'denaclot'

e o Subcoot'denaclor

po(serão

ser reconduzidos

somente

])or

ilaais ulll m: nc]ato conscclttivo. poc]cndo scr cailtiidato c]cl)ois dc (]ccolrido })críoclo
rr[inimo igual an t:empa p[cvls](} para u]r] mandato.
/\l1. 7( - /\ eleicao realizar-se-a pni escrutínio secreto e uninoirlinal. scnd{) vedada a
adição (tc qua]qucl outro sistcilla. scilc]oconsi(]clado eleita a chapa cineol)lívcl- o nlait)r
l)crcclltualdo número dc votos.
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Art. 8" - .A eleição

scl-á \.ali(fada com clualqucr

cln(Irulll

,\t1. 9" - São aptos a \atar to(]os os l roíéssorcs cluticlio pcrmai ente do Programa c í)ós
(.}raduaçâo cnl Tecnologias cla Inlbtn)ação c (.oiT\tlnicação do ('entro dc (llêilcias

lccntllogías c Saúde do Clampus/\iatililguí\.

Ar[. 10 - O ]oca] de votação co]]tarii cona olha (] l mesa eleitoral c 01 olha de votílção
/\rt. 11-o clcito]- ]dcntlíicar-sc-a al)icscnttltlciodocltlllcilto oficial dc lclcntlücaçao com
loto c dc\ eitocoilstíil (ia Itsta (lc 't:ottintes.

/\rl. 1 2 - /\ Idosa será col ll)testa flor pejo t achas ] irleillLlro (]a (,oínissito p111a clalloiação
dtts nolnlas cicitorais para os cargos dc (]oordci ac]oi c Su])coar(]cnador.

/\rt. 1 3 - Nào serão admitidos x.,ocos poi procuração
Ai-t. i4 - Serão 1lulos. pala todos os clbitos. os x,'ocosdados a can(lidamositlclcgí\,'cisc
não-icgistraclos. l)cm como aqueles cujas cédulas estclai]a rasuradas ou cn] l)nlnco.
/\r[. 15 - 1:nccira(]a a x'citação.proceder-sc-a a colltagcin dos x,ot:os.sotl a coot(tcnação
(]a (.omissão

para clal)(:)ração

Subcoordellado{.

das nornltls

eleitorais

pala os cargos

dc ( oo dcil:lcloi

G

./\l-t.lr) - ll]tl caso dc ci]]pale será dcclaraclo eleito o car]dí(lato ]l ais antigo 110cxcicíclo
do maaisLcilo da l,il-SC.c. l)crsistjn(too cillpate o catlcjidatomais :cioso.
Art.

17

-

/\o

scrtl homologado

tIRaI

do

})rocesso

l)clo (.'olcgiado

clcitoial.

do C'urso

Q resultado

c cncanlinhaclo

ai)atado

i)cla

à l)ll-cção

c-omissão

do (:ci tro cic

('iêtlcías. lccilologlas c Sai.tclcpara as lllovi(tências lcg:tis l)cititlcntcs.

/\rl.. 1 8 - [)o rcsu]tado da c]cição. cat)clá tccurso cxc]usix.o ao ('çl]cgíadn c]o Ptoglatlla

dc Pós-(graduação
cin ]ccllo]ogiasdil ]nrormaçãoe ('orr unlcaçãono l)rezodc aLé48
horas al)os honlolooação.

.Att. ] 9 - })ara llns dc dctalhamcnto
[ -- ítegistro

das

candi(]aturas:

do p:acesso
]O

a

16

de

são ílxactos os seguintes
.lu]ho

SecrclaritiTiltcgrada
de I'(\s-Graduação( Sll'(}):

de

2018.

das

H9

prazos:
its

17 hot-tts.

na

ll - llomoiogação das candidaturas: 17 dc .julllo dc 2018:
ITI Prazo pata inl:crposição dc l-ccursos é clc 24 110ras clip l)ubiicação cla hoje ologação
clãs c:llldlclaturas. cllcamlnhados à(:o111issão íllcitoral:

@
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IV -- Eleição em 31)de .julho de 2018, das 14 às 15 110ras,na sala 201 da Unidade Mato
Alto
V -- Apuração do resultado logo após o encerramento do horário de votação;
VI -- Prazo para interposição de recursos é de 48 bolas da publicação da aputação do
resu[tado,encatninhadosao Co]egia(]o do Curso.

Art. 20 - A coi-missãoeleitoral, nomeada pela portaria n' 90/CTS/ARA/201 8, composta
pelas docentes Fernando José Spaidlol, Rol)son Rodrigues Lemos e Vilson Gtuber e
pela discente Natana Lopes Pereira Hlcaráresponsável pela execução dos procedimentos
necessários para a realização da eleição. de acordo comio Regimento Geral da UFSC.

Art. 21 - Este edital entra en] vigor. a parir da put)locação: nít página cletrânica do
Centro Araranguá.

Araranguá, 10 clejulhodc 2018
Atenciosamente

Prof. Dr

í5íHes Perfaz
Difétor (em exercício)

Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde

UFSC Aralanguá
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1 : Formulál'io

(êc illscrição

par:B eleição

dc (:oordcna(!ot

e

Subcoardenador do ['rograma de ]'(]s-(;raduaçãí} cni Tecnologias da }niormaçãn e
{l nm !inic'aç' ã o

(:ANI)ll>A'1'0

,A ('00Rllli:N.\

[)01{

st,q PÍI

No}:llc

./\ssl í3attii'a

CAN!)ll)ATo A SUl}(':oolií)ENAI)oX{
S{APÍI

Noi33e

/\r:tlanguá.

/\ssii3íili} !'a

de 2f)}8

cle

Rcccl)ido poi

l)espalho da (loílaissão para clal)oração clãs llorjnas
C'oordcnador c Suilcoorclcnador:

clcitoiÉlis

pita'a os cal'goq (!c

