
©
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
í'qiNiSTERio DA EDUCAÇÂa

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E $AUDE

CAMPUS UNIVERSITÁRIA ARARANGUÃ
RODOVIA GOVERNADOR JORGE LACERDA, NO 3201 KM 3S,4 BAIRRO: JARDIM DAS AVENIDAS

CEP: 889C)6-072 " ARARANGUÃ/$C
TELEFONE: (48) 3'72] -2198

EMAIL: sad .cts.a i-a«güco!} Lato . ujfsc. br
ww.!v :.çt.s.:.a ! B í:a..[].a11e..:.ç].{sç :.b :

Edital de ("invocação n" (1 1 2/BITS/ARA/2(} 18 - Elciçãt} piora (look(tenacior c
Sul-pcoordcnador do curso dc gra(!unção em f'isioterapia do (l:entro (tc êl:'iências.

"l'ecnologias e Saúde da IÍF'SC

o [)ircLol do ('entro de (:iências. tccno]ogias c Stttldc no uso dc suas
atnt)uições. c]e açor(io caju o /\rt. 1 3 (]o Reginaento (]erti] cia [,rrS(:. .jtmtamc1lte com a

coillissào pitia cli l)oração clãs noirrlas clcítolals para os cargos dc (:=ooldcnador c
Subcool-dellador clcsignacla llclo colcgiado do curso de l;isioteial)la da ÍJilit/crsidadc
Fedcittl de Santa Cíttíuina - ( fS(.' Canil)us /\raranguá (I'Ditaria n"
110/CTS//\R/v'2018. de 04 de .julhc] de 2(1181. cona\)rmc o quc clerenninana o
Regimento da Ul?SC. a Resolução 18.'(.Un,/20t)4 c o Rcgiillcitto Intclilo do Colegiada
do Coiso de (graduação em l isiolcial)ia

Ri:SOLVE

/â.rt. I" - /4\HUHClilt e convocar os })ioícssoics do quadro Í)crillallclttc tlo curso dc

l=isiotcrapia clo Ccilllo de Cliéncias. 'fccnologias c Saúde (to ('anlpus /\raranguá. (luc
mínistrem aulas piora o Guisa no semestre aludi. ou no semestre ailleiioi-. bel-n como
todos os est:uclatltcs regulam)lente nlatrictllados no rcsllectivo curso. pata. ilo dia 13 de
agosto de 2f118. das 08 horas às 12 heras c das 13 1)aras às 18 11nras. no llail do
f[rédio da unic]ade .]aidim das ,&xenic]as. c]egcrctn o C'oorc]cnador e Su})coorc]ena(]or (]o
curso aciiní! x e cionado.

..\r1. 2" - As inscrições Gins can(li(fatos a (.'oordcnaclot c Subcoordenador betão realizadas
pol meio do pieenchin ente do ít)lillu]:trio de inscrição (/\pên(vice 1) e deverão scl'
c[ctíx/idas.junto à Sccrctaiia integrada c]e (]il-adtiação. (]c 30 de ,Íu]]lo a 03 (ic agosto dc
2{118. das 08 às 18 110ras.

/\i1. 3o - A homologação das inscrições ocos'rei':l no dia 07 cle agosto de 201 8. 1iecui'sos
rcítrcntcs à hotnologação das iiiscriçõcs terão o prazo dc até 24 floras tipos a nlcsina c
deverão sei eilcaintnhados a coiro;ssao.

,Arl.. 4( - O Colide la(lol e o Sul)coordenador serão escolhidos. dentre os prolbss(êles do
Curso. pala uill mailclalo dc dois anos.

Art. 5' - Scríio clcgít/eis somente os proltssotcs. quc ícilham mais dc três anos dc
elbtix.'o exercício na [,rnivcisic]ac]c Fedeia] de Santa Cata]ii]t]. e que tcn1lanl ll illistlado
discíp[inas pala o (:urso (tc (;í-a(Junção cin ]:isiotciapia cin. no míllirllo. (}4 (quatro)
llcrio({os lesivos contííluos ou allcl'nados. scoull(fo (} RcgltTleiltn ílttcl'i)o do (''oicgia(lo (1o
Curso dc (graduação cm l=isíotciapitt.
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Art. fy" - o ('oordcrlador c o Sul)coorclciladol l)odcrão sci iccoiltlu/idos somcnlc por
]llais um mailclaLo consccull'to. podendo ser can(lt(lato dcl)(}is clc (lccoirido pcií(ldo
mínimo lguti! ao lcml)o pre\,'Isto l)tira ulll nla1ld;:lto.

Alt. 7' - A eleição rcalizat-sc-á poi csciutínio secreto c uílinotninal. scilclo \.'cdada a
adição dc qualciucr outro sistema. soldo considcraclo eleito o calldíciato club ol)ti\.cr o
maior lJercenlual do ílúillero de x.aios.

/\rt. 8'' - ,'\ eleição sela validada com qualquer (lu(Irem

/'\it. 9ç' - Sa{) aptos a '.orar todos os prolcssorcs cine ministrcnl aulas paul o rclcildo
cuido ]lo sctncslic attial. otl 110 scrt]csl]c' ai]l:criei'. l)ci]l colllo t(]clos ( s cstt.iclilíltcs
tcgulaimentc illatriculaclos no scrllcstrc cnl quc ocona a clctção.

Art. iO - (.) local de \,-otitção contam com uma 01 mesa eleitoral e duas urntts clc x.otaçào
uma para prof:êssolcs e outra flana estudantes.

..\rt. ] ] - O eleitor identi]]car-se-á apresentanc]o docuil c111o oí]citl] de i(]cniiclade c
documento oí;icial de idei]til"icí\ção (lc docente O]] discente da t iFS(.'

Ait. ]2 - A mesa scl:i composta por l)cio menos l meml)io cla comissão eleitoral.
resl)onsavel peia realização (la eleição l)tlr:l os cargos dc (lootdciladoi c Sul)coordctladoi
clo culto de gra(tuação em l isiolcral)ia.

/'\r1. ] 3 - o voto será l)tirltário cilLI'c os l)rolbssores e t)s alut)os aptos a \:ottir
cálculo al)eixo:

scguildo o

111:.dç.)(Qliizli.ilç. + lü de .1.91JI)s &) çs udanjç$J}Q!...g!!id.iÉl8to x Q.5 -; i)crccttí.tlal de v(}t:os
n' dc professores voÍailtes il' de está(talltes vof,alltes

Arl. 1 4 - Não serão actmitidos votos l)or procuração

,/\it. 15 - Scrã{) nulos. p:litt tocjos os eleitos. os x.'ocos claclos a canclidalos tnelcglxcis c
][ao-]'cg]stracl(i)s. bc]]] coi n aclttclcs ctjit]s cc'dual:ts c'stclatt] i'aStii'iiClaS 0L] e ]] ]i'í]i]C(.)

,/\]1. 16 - F,]'lct'FFacl3 íl \:olaçao. proceder-sc-a a contaucln dos votos. soi) êl cootcle11aça(}
cla comissão cleitoml. }'esl)maná\cl )ela !'calização cla eleição f)ítltt OK cat'gos cic
Cooídclladol c Su])coar(]crladot do cl.ipso dc gla(]uação cln f:isiotcl-afia.

.,\rt. 17 - tl:lnl cí.lso dc empate será dcclalado eleito o canal({í lo nlítis antigo llt) exercício
do mêigistério dit {JT SC.' c: l)crsislinclo o eDIl)ttte. o ctilldidttÍo mí)is idoso. canil)il)lc ,'\!-t.
1 9 do RcgiiTlcrlto (liceal cta { Jl:S(l
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Art. 18 - Do resultado da eleição, caberá recurso exclusivo ao Colegiada do Curso de
Fisioterapia no ])vazo de até 48 1toras após homologação.

Art. 19 - Ao ütnal do processo eleitoral, o resultado apurado pela cotnissão
será homologado pelo Colegiado do Curso e encatniilhado à Direção do Centro de
Ciências, Tecnologias e Saúde para as providências legais pertinentes.

Art. 20 - No caso dc não haver cllapa inscrita ou llomologada, as inscrições serão
ptorrogadas por igual período e acontecerão em um prazo máximo de 30 dias.

Art. 21 - Para fins de detalhamento do processo são fixados os seguintes prazos:
l Registro das candidaturas: 30 de .julho a 03 de agosto de 2f)18, das 08 às 1 8 hc)tas,
na Secretaria Integrada de Graduação (SIG);
11 -- Homologação das candidaturas: 07 de agosto dc 2018;
111 -- Prazo para intcíposição de FCCUFSclS é de 24 horas da putllicação da hot-nologação
das candidaturas, cncaminlaados à Comissão Eleitoral;
IV -- Eleição em 13 de agosto de 2018, das 08 às 12 110ras e das 13 às 18 110ras, no Hall
do prédio da Unidade Jardim das Avenidas do Campus Araianguá;
V Apuração do resultado logo após o encenainento do horário de votação;
VI Prazo pata interposição de recursos é de 48 110ras da publicação da apuração do
resultado, encaminhados ao Colegiada do Curso.

Art. 22 - A comissão eleitoral, nomeada pela portaria n' 1 1 0/CTS/ARA/201 8, composta
pelas cjocentes Lívia Arcêncio do Amaral, Ana Lúcia Danielewickz, Antânio Reis de
Sá Junior e Agenor Hentz da Salva Junior e pela discente Ana Clistina Vieira Santos.
ficará responsável pela execução dos procedimentos necessários para a realização da
eleição, de acordo com o regimento Geral da UFSC.

Art. 23 - Este edital entra em vigor. a partir da publicação, na página eletrõnica do
Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde.

Araranguá, 17 dejulho de 2018

Atenciosairiente

Centro dc Ciências, Tecnologias e Saúde
UFSC Araranuuá
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,â.Pl:NI)l('ll: l : lrornlulárif} de inscrição para eleição ( e (l:aili'tlcnador o

Subcoordelta(!oi- {lo curso dc gi'a(!nação em lrÊsiotcrapi;i

(/$.NÍ)]]).'\'l'{) /\. (.{)(1)i l)l:N,\ [)OR

Non3e $! .q ! }Ílt A$$] ilat ra

CANA)l l)AT{) A SIJ13(:0oRI)ENAI)ol{

No11qe $}/\Pn .\ssi ilít{ {líê}

/\laranguá. de

Rcccl)ido poi

Despacho da (.=olnissão para elaboração das manhas clcitoiais pata os cillgos dc
Cedi'de11ado! e Su{)coordcl3acÍor:


