ã

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTERiO DA EDUCAÇÃO

UNXVER$XDÂDE FEDERAL DE: SANTA eÂTARXNA
CENTRO DE CIENCIAS, TECNOLOGIAS E SAUDE

CAMPUS UNIVERSITÁRIO ARARANGUA
RODOVIA GOVERNADOR ]0RGE LACERDA, NO3201 - KM;:35,4 BAIRRO: JARDIM DAS AVENIDAS
CEP: 889Q6-072 - ARARANGUA/$C
TELEFONE: (48) 372}-2198
EMAIL: sad .cts.àl'a @contato. ufsc. br
@ww.{Eâ..ã.ce.rãl3.g.u.a.aáf$c:b:

Edital de Clonvocaçãon" 006/CTS/ARA/201 8 - Eleição pal'a Chefe ç Sul)chefe da
Coordenadoria Es])facialde Física, Química e IWatemática
O Diietor do Centro de Ciências. tecnolclgíasc Saúde no uso de suas atribuições. dc
acordc} com o disflosto no arl. 13. do IR.edil-mento da UFSC. RESOLVE:
Ai't. ]' - Corlvocar os i-membros
do Ccllcglado do Coordcrladolia Especial tJc Física.
Química e Matemáticapata elegeremseu C:hefc e Sul)clletb.para una mandato de 02
(dois) anos: a partia'de 01 de sctelnbro de 2018, processo realizado em ol)ccliênciaaos
dis])ositil,os legais que regem o assunto. mediante o voto dircto e secreto.

Art. 2" - A eleição será icajizada, em tunlo único. no dia 6 de .julho de 2018: quinta
fura, das 9 às ]7 horas.
Parágrafo único: Pata Htnsde detalllamentodo processo.são fixadas as seguintes datas
a) Divulgação do edital até 20 dc julillo de 2018:
b) Início do registro dc chapas en] 25 de junllo de 2018;
c) Final do registro das cllapas en] 27 de junllo de 2018:
d) Holno[ogação das c]lapas cm 28 de junho 20] 8:

e) Prazo pata inteiT)osição
de decursoda Itoinologação
das inscrições

até às

17 110rasdo c]ia 29 de .junho de 20] 81

1) Período para a catnpanlla eleitoral de 2 a 4 de julho de 2018;

g) Eleição em 6 dejulllo de 2018. das 9 às 17 noras;
11) Prazo para interposição de recurso da apuração clo resultado alé às ] 7 horas dc}
dia 9 dejulho de 2018.

Art. 3" - Para coordenar a ref'árida eleição será nomeada cotnissão e]eitora]. composta
por no mínínlo 03 (três) cloccntesdo departamento e tjm lepresenLantcdiscente. todos
vinculados ao CTS.
Art. 4" - Para os fins deste edital consideram-se válidos.os votclsatlíl)uídos a candidatos
regularmenteinscritos, excluídos os votos cm branco e os nulos.

Pat'ágrafo único: Será consideradavencedora a chapa quc alcançar maioria simples
dosvotos.

DOSELEITORES
Art. 5" - Poderão votar na eleição Lodosos memtlros cloColegiada do depaltamcnto
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Parágrafo único: Não será permitidoo À.'otocumulativo,por procuraçãoou em
separado, confonne previsto no Regimento da UFSC.

l)AS INSCRI('OE.S E l)A IMPIJGNA(l:ÂO
)'

V

'V

'

Art. 6' - Poderão inscrever-se como candidatos prof'estores adjuntos. associados e
titular-esintegrantes cla carreira do lnagistéi'io. com mais cledois anos na UFSC.

Parágrafo único: ,\ ClleHlade De])ailamcnto será exercida J)or professor com regime
de dedicação exclusiva e, facultativamente. de tempo integral.
Al-t. 7" - A inscrição das cllapas será efêtuada através de requerimento l.Apêndice 1) à
cotnissão e]eitora]. entregue na Secretaria ]ntcgrac]a de Departamentos (S] D).

Ai't. 8" - Os candidatospoderãoinscrever-seno período c]e25 a 27 c]ejun]lo dc 20] 8. nít
Secretaria Integrada de Depaitainentos (SID), de segulldaà sexta-Rira. Hclhorário das 9
às 12 110rase das 14 às 19 horas.

Art. 9" - Findo o prazo de inscrição. a comissão eleitoral publicará imccliatalncnte
documento contendo a relação das chapas inscritas pata cada departamento.

Parágrafo único: O documento de que trata o capot deste artigo será publicado nos
endereços

ejettõnicos

llttp://ararangua.ufsc.l)r/

: lattp://sid.cts.ararangua.ufsc.t)r/

c na

página do departamento,[lcH como no nlura] da Dircção do Centro c]e Ciências.
Tecnologias e Saúde e da Secretaria Integrada de Departamentos (SID).

Art. 10 - Em razão de incoiTlpatibijidadede algum candidato caberá recurso para
impugnação de chapa até às 17 horas do dia 29/06/2018,dirigido à comissão eleitoral e
protocolado na Secretaria Integrada de Departamentos (SID).

$ 1' - A impugnação de quc ti'atao caput deste antigo deverá ser acoinpanllada dc pro''a
da incompatibilidade alcgacla e poderá ser apresentada:
l por candidato:
11- por qualquer eleitor
g 2' - Havendo impugnação,

será dado conhecimento clo hto à chapa mediante

notiílcação. estabelecendoQ prazo 2 (dois) dias út:eispara mani]bstação contados (]o seu
recebiinenÍO.
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l$3'- A Comissão Eleitor'aldeverá decidir sobre a impugnação.no prazo tnáximo dc 3
(três) dias úteis.

l$4' - C) pedido de ít-npugnaçãonão tem el:citosuspensivo do pioccsso eleitoral
/\rt. ]] - Os componentes da chapa po(serão requerer alé o término das inscrições Q
cancelamento da inscrição cla respectiva dupla.
Art. 12 - A ordcnl das chapas será definida por soltcio

Art. 13 - Após o término do prazo clãs inscrições. a substituição de candidatos sonlcnte
poderá gconel nos casos de faleciiTlentoou incapacitação Hsica ou mental do cal\didato
insçl'ito.

Art. 14 - Ha\.'andodesistênciasde chapas. após o ténllino das inscrições. serão
considerados nulos os votclsque ]he forem at.ribuí(]os.

DASPENALIDAI)ES
/\rt. 15 - No caso de intração às Doridas estabelecidas pela comissão) eleitoral sol)rc a
e:feição para a escolha do Chef'c e do Subcllel'e. su.leital-se-á o ínhator às seguintes
penalidades:
1 - acl\ertência verbal e reservada;
11 - advertência

por escrito.

li I' - Quando llouver prejuízo ao património público. poi ação ou omissão. dc'lo ou
culpa. além das penalidadespreç'iscasneste artigo. o processo sela etlcaminlladoao
órgão competente
disciplinar.

da Universidade

para a abertura de l)locesso

a(tministiatix/o

;l 2' Enl qualcluctsituação. o infrator deve promover a rcpaiação do dano
Art. 16 - Cabe à cotnissão eleitoral aplicar as penalidades t)revistas neste edital c
solicitar a anel'tuta de prtlcesso administrativo disciplina!. se for Q caso.

DAVOTAÇÃO

Do local c Procedimentos de Votação
.Art. ] 7 - O local de votação será na Sala 104 cla Unidade Mato Alto
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Art. 18 - O nome clo eleitor deverá constar de lista dc presença a sei assinada pelo
mesmo. ])or lidem alíhbética.
Arl. 19 - O horário de funcionamento da incha i-cceplora dc votos seta (]as 09 às 16
floras.
'hh

Art. 20 - No dia da votação, o eleítoi deverá apresentar-seà mesa receptora de votos.
portaitdo documento de identi:fixação oficial com foto.
! I' - Não llavendo dúvida sot)re a idcntidacle do eleitor, o prcsidetlte vcrificaiá

na

listagem da mesa se o seu nome consta do cadastro de eleito.ies da seção e na respectiva
folha dc votaçãcl.

$ 2o - ,4pC)so depósito do voto na urna e a assinatura clo eleitor na í'olha dc votação. o
mesa!.icldevolverá o documento apresentado à mesa.
Da lvlesa Receptora

Art. 21 - A mestl receptorade votos será composta e instaladapreíêrencialmentepor
um servidor docente. uun servidclt técnico-aclialinistrativo G um estuclanle. designados

pela comissão eleitoral, tendo um como presidente. escolllido cntte os pares, e dois
luesa:Ê'}os.

I'at'ági'afo único: A mesa ieccptoia de vottls de't,eráftJncionar sempre coiÜ no nlíninlo
duas pessoas de categorias distintas.

Art. 22 - Et-rlsuas ausências e afàstamcntos, o presidente da incha lcccptola seja
substituído pelo membro titular da mesa que estiver presente c clubseja mais idoso.
Art. 23 - No início dos trabalhos, se a mesa receptora não estiver constituída do número
n;línimt)de integrantes.o presidente deverá comunicar imedíatamcntc o hto à comissão
ele foral.
li l ' - Seta providenciado pela col-missãoeleitoral:
1 - Urna e cabine de votação;
11- Cédulas oficiais contendo as chapas c os candidatos:
111- Ata de votação clo processo eleitorall
IV - Cópia tias Nomlas para Eleição;
v - Lista dos eleitores aptos a votar;
V'} -- Canetas.
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li 2' - /\ votação será realizada em cédula eleitoral única, contendo as chapas íegistladas
l)i'eviatnente so]'tendas,cona os nomes de seus mtegiantcs c I'especti'ç'oscargos e núnlel'o
da chapa.

l$ 3' - Ao lado de cada chapa,haverá um retânguloem branco no qual o eleitor
assinalará a sua escolha. entendendo-se que ])ara efeito de votação, a cédula eleitoral s(1)
sc tornará válida depois de rubricada pelos integrantes da mesa receptora em seu verso.

l$4' - Visando resguardara ]isura do pleito. o sigilo do voto e a inviolabilidadedas

umas devem-se adorar as seguintes proa;idências:

1 - No início da votação o ])rocesso de lacração de cada urna mexeráser óbito cota :t
presellça do priltleiro eleitor julltalmcntc com os dois mesários.
11 - C)s integialltcs da mesa receptora pleenchetão e assinarão a

ata dc votação.
registtando o horário de abertura. t)etn como o nolnc das pessoas l)iescntcs. as duais
assinarão a ata, assim colmo o horário tét'nainocom a relação das l)escoas presentes: tts
duais tamtlém assinam-ão
a ata. Quaisquer Ittegularidades dex,etã.oser legistradas na ata.
Art. 24 - A mesa receptora de votos. ao se aproximar a hora de fêchanlcnto da votação.
verificando a existência de Htlas de votantes. clevetá providencial as distribuições de
senhas para que votcin clsquc se erlcontrarel)l plescnlcs até a ]ioia do seu í'cchanlcnto.
Art. 25 - Aj)ós o cncetratllenloda votação. o picsidcnte da mesa aclotaráas providências
necessárias à ])ioteção das urnas de x/citaçãoe providenciatá o pieencllinlento da ata

padtonizacla:assinando-acojn os demais ]nemt)rose fiscais que assim o quiseicln.
entregando-a a comissão e]eitora] para: de imediato. piocecler-se a apuração dos votos.

Do Início da Votação
.4rt.

26 - No dia da votação.

o presidente

da naesa receptora

e os nlesários

de't'Grão

conaparecerno ]oca] designado para o ü-racionamentoda seção. quinze minutos antes clcl
Início da votação. a l:lm de proceder à prévia vetiflcação

ilecessáiio à votação.
Parágrafo

único:

do local c clo material

As 09 (nove) horas, suplidas as eventuais dellciências.

o presiclenLe

declarara iniciados os trabalhos, procedendo-se à votação.
l)a /A.pui'ação

Arí. 27 - Terminada a votação ploceclei-sc-á à apuração c totalizaçãt] dos votos
AI't. 28 - A comissão eleitoral constituir-se-á cn] ]nesa apuiadnra c seus trabalhos
poderão ser acolnpanllados pelos candidatos e pejos representantes das chapas
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DASDISPOSIÇÕESFINAIS
Art. 29 - A$ecretaria Integrada de Departamentos (Sll)) deverá autuar processo ílsico,
contendoEdital de Convocação do Colegiado à Eleição e a Portaria de Designação da
comissão eleitoral e enêam.inhar ao Presidente da comissão.

Parágrafo único: Deverá constamdo processo, anexado pela comissão, todos os
documentospertinentesà consulta prévia, os recursos, se houverem, deverão tramitar
apensados.

Art. 30 - Os recursos, salvo os de competência da comissão eleitoral, se existentesserão
conduzidosna forma prevista pelo Regimento Geral da Universidade.e casos Olbissos
serão resolvidos pela comissão eleitoral.

Art. 31 - Este editalentraein vigor a ])artir da sua publicaçãonos murais da Direção do
Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde e da Secretaria Integrada de Departamentos,
bem como nos endereços eletrõnicos supramencionados.

18 dejunho de 2018

UFSC Araranguá
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APENI)ICE 1 ; Formulário de inscl'ição da Eleição pai'a Chefe c Sul)chcle da
Coordenadoria Especial de Física, Química e Matemática

SI /\PE

CANA)INATO

Nome

F

%

A S(J13Cl--ll:Fl:

nÜrnH TnnnH

Araranguá,

Assilaíit fila

pPPaàHPHrrP nnÜ rHa

l SIAPll!

de

raMBHTHMHnrMnrnmHnnHHPnÜnrrPrrr
HnH nnnrnnFnHm

l Assinatura

de 20}8

Recebido por

l)espacht) da Comissão para elaboração das Rotinas cleitolals para os cargos dc (l:hcl'cs
e Subclletbs dos Departamentos c Coordenadorias Esj)faciais:

Chapa n'

(Uso da comissão)

