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l F 's Í :.PREÂMBULO

:.,i' A comissão .eleitoral: da Coofdenádoria. Especial de Ciências Biblógidas. e Àgronõmiéas

da UFSC, Centro de Ciências Rurais :torna; .público e !stabeleile. as nonhas. do l)rosé.sso

pára as eleições de chefe e,subchefe da Coordenadoriâ.
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2..1

2.2

DA COMISSÃO ELEITORAL

A éómissão eleitoral foi indiêáda e'designada pêlo. Chefe da. (loordenadoria:Especial de

Ciências Biológicas e Àgronâmicas e é constituída pelos reprêsehtantes dç)contes: Samuel

Luiz Fioréze eNaiara -Guerra e pelo .representante discente Robsop Peljssari Drun.

À . comissão eleitoral . tem.: com(i atribuições elaborar ..o 'êdítal: ré(beber erhomologar as

,inscrições, apurar os .votos.e elaborar a ata de resultado das eleições.

3 ; DO MANDATO bA CHEFIA.E SUBCHEFIA. DA COORDENADORIA-

3, 1 ,. .O mandata dá chapa eleita {er4 duração'de. aojslanosi a partir dalpubliéação .da pprtarià de

nomeação.
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4.1

4.2

DASINSCRIÇÕESDE..CANDIDATURAS
Será l;.;válida 'a dandidaturaÊjpara a disputa dos cargos , de'.j:chefe;: é :subchefe da

Coordenadoria,';jprofessofes quer çonstituemyia Coordenadoria. conforme : resolução
N'28/2019/CUn.

A candidatura . ocorrerá por peia de . constituição: de .:chapa? compostas liõr dois

candidatos,.para a acupaçãp de:pargos de chefe ésubchefe da Coordeóadori4:
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4.3 As chapas dévérão ser inscritas. para a disputa dos referidos:cargos no, dia 20 de ,Agosto.

de 201 8j:*no período da manhã, entre às 8h00 e; l :lh30min e no período,da.tarde:.enh'é às

13h3.0inin e 17h00, mediante entrega de ficha ~de inscrição (Anexo 1) a üin dos membros

docentes da Comissão Eleitoral.

A bicha de inscrição da: .chapa deverá ser entregue em duas vias, nas. quais .deverão

constar avisto da.Comissão Eleitoral.

Em caso,: de chapa.-única, o processo de lçleiçãol prosseguirá de á.çórdó cop os
procedimentos previstos neste Edital.

Após ; o término dÓ. período . de inscrição, ,a Comissão . Eleitoral* deverás no. ])vazo Ide 24
horas, omitir Edital da(s) chapa (s) homologa (s).

A ,(s) . cllapp (s) pião hoinbloga (s) possuirão um período .de. 24 . horas.para apresentar.

podido dç recurso à Comissão Eleitoral
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5.3

T) A q F T .,F lí' oR qb'--'

As falei.ções serão realizadas .nQ dia 03 de Setembro: de 201 8,'êntté às llh00 .é:13hoo, em

local.asar divulgado.

O goto será direto,« secreto,,presenc;ial e intransfêtível,-feito em~cédülas onde,constarão as

chapas homologadas.

Estarão aptos avotãr todos os membros do Colegiado ,da eoordenadorià.

6 ' :'' DAS CAMPANlIAS

6.1 As campanhas e propagandas deverão seí pautadas pelo principio da ética e qo decoro:

6:2 A (s) chapa (s) poderá (ão) utilizar todo e qualquer meio de di:vulgação e propaganda

legalmenteãeéitoi. .,I') :; .:l ; :l*,r~; l.PI, j.:. =\ ,', .y :l: 'x.
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'7:. DA:APURAÇAO

7.1 :A apuração dos.votos será réalizadá no dia 03 de Setembro:de-201,8,, após osncehamentõ

da votação, pela Comissão Ele.itoral .
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7.2 Será elêitá~4 chal)a que obtivermaioria .simples dos votos dos membros da Coordenadoria

aptos a votam e prementes na reunião, ogquais serão registradoi..fm ata:

.7.3.. Ao .anal.I'da apuração à' Comi?são Eleitoral informará imediatamente .o resultado .à

Direção do Centro de Ciências Rurais, paracomunicação aó gabinete da Reitoria.

8 Casos omissos serão. analisados pela -Comissão Eleitoral e délibelaqos pelo colegiado da:
Coordenadoria.;.*:l' . . . ü . : l i-i='.: :- *: ;': -'-.

Comissão Eleitoral do Edital 001/i20.16 da Cootdenãdoria 13special de Ciênéi:ig

Biológicas e Agronâmicas do Centro de Ciências Rurais da UFSC\

.Curitibanos, 13 de Agosto de 2018
t

Prof. Samuel Luiz Fioreze Proa'. Naiara Gu

Rob$on Pelissari Drun
\
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ANEXOI

FICHADEINSCRIÇÃODECHAPA

PROCESSO ELEITORAL PARA Ci'IEFE E SUBCI'METE DA.éOORDENADORIA
ESPECIAL DE CIÊNoAS BIOLÓGICAS E ÁGRONÕMICAS

(EDITAL OO1/2018)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DECIÊN(IASRURAIS

Vimos .por. .p.gio.' desta, solicit81 ã 'inscrição d? ,CtíAPA, cólnpt)stà 'pelo''l(a) .PTofi (a)

:,7 candidato (a) . a Chefe,ç. SIAPE

n' -, ':,l IÍ: ..' - l,epeloProf.(a)
candidatos(a) a Subchefe, SIÀpE n'... ' :« :l lira: ::i:l:l::. 'apara concorrer à êheHa da

Coordenadoria Especial, de Ciências- , Biológicas ..e Agronâmiéas, de' acordo, com : o. ,Edital

001/2018

B
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Curitibanos, ..~=3 . de Agosto dé'201 8,

Assinatura

Candidato a Chefe

Asl;inatura

Candidato a Subchefe


