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RESOLUÇÃO NORMATIVA N' OI/CTS/ARA-2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018

Apt'ova o Regimento do ,l)apartamento de
Ciêttcias da Saúde do Celltro dc Ciências.
]'ecrtologias e Saúde da Utüversidade Federal de
Sattta Catarind.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS
E SAUDE, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. no uso cle suas
atribuições, e tendo em vista o que deliberou este Conselho em sessão realizada eln 21 de
fevereiro. de 2018, conforme parecer constando à. folha n' 29 do processo n'
23080.082866/2017-30,

RESOLVE

Art. I' - Aprovar o Regimento do Departamento de Ciências da Saúde do Centro de
Ciências, Tecnologias e Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina.

Art. 2' - O Regimento encontra-se anexo a presente Resolução Normativa.

Art. 3' Esta Resolução Nonnativa entra em vigor na data de sua publicação no Boletim
Oficial da Universidade.

limão
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REG[[VIENT0 0i.) ])E] A RTA]\'LENTO i)E CIENC}/\S }).A. $Atí{)E

C/\PI'!'ULO [
DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. ]" O l)lesente Regia)unto regulamenta as atividacles do Departamento de Ciências da
Saúde (DCS) do Centro cle Ciências. Tecnologia)s c Saúde (CTS) da Univeisictadc FeclelitJ de
Santa Cabal-ina (Ul;SC). nos planos dídáüco. cicrltíflco. adnlillístrativo c clíscipliilai.

Parági'afo UnÊco - Os Orgãos Deliberati\,os e Executivos integrantes deste Departttmcnto
terão nol'l'nas ])rópriêts res])Citadas as dis])osições constantes da legislação lbderai. dcl EstatLlto
c Regimento da l.JFSC. do Rcgilnento do Centro e do prcsente !iegilneilto.

CAI'í'l'ULOlí
DODEPARTANqENTO ESEtJSFINS

AI't. 2" O [)epartamento de Cliências da S:t(tde do Centro de C*iêncitls. Tecllologlas e Saúde
da Universidade Federal de Santa Catarina é responsável pelas ativiclades cle ensino. pesquisa.
extensão e a(tmiilistlação na área da Saúde c demais áreas alllls.

Art. 3" - Q Depailamento cle Ciências cla Sande tem como oHetivo pal'ticipal dos cursos clc
Graduação e Pós-Graduação relacionados aos cursos da :inca da Sande. voltados à i)aclhor
l:t)ilnação ptoflssioi)al do formando cglcsso. coi-n hrnlação gcnctalista. humanista. crítica c
rcÍlexiva: participar da fotlnação de pl-oüssionais dc outros cursos de (graduação ou Pós-
Graduação ministrando conteúdos relacionados: promox;cr o dcsenvolx.imenso da l)escluisa.
ensino e extensão. em consonância das necessidades técnicas e cientí:ficas cla lbi'mação club' $e
pt-opõe: estender à con]unidade as ativic]adcs c]c ellsillo. l)csquisa c cxtcilsão que elles são
inerentes; e l)roinover e estimular o apctlbiçoanlento e/ou ca})acitaçãc] clo scu quadro clocellte.

CAPOT'ULOiii
l)A ESTRtÍTI.JRA t)0 !)EPART.4N'íENT{)

/i.rt. 4' O Dei)altameiito de Ciências da Saúde é constituído e adnliilistl:leio. nos vá!-ios
llívcis. pol órgãos calcetadas clelibelativos e consultivos além dc órgãos executivos.

g[" - São órgãos co]egia(]os de]i])erativos e consuitix,os
1. Colegiada Pleno.

g2" - São órgãos executivos:
1. Cllleíla do del)artamellto;
[[. CcloF(]cHüdorias de Ensino. })esquísa e Extensão;
lll. (llootdcilação de Estágios Culriculai'es.

li3" A criação de novas Comi'(tenadorías ou C'omissões l)elmanentes clepcncíclá cla amplitude
clãs necessíd:\des que dcvelll ser al)rangidos. piescil/ando o melhor ílincíonamento clo
Departaxne[ to. e se cfétix.,a]á ]-ncdíantc proposição da Cl]eüa ao Clolcgiado !'lcno.
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Ai't. 5" A clletla do [)epaihmento dc Ciências da Saúde contará con\ a Secretaria Integi-ada
dc Del)artanlellto (SID) vinculada à dii'cção do centro. que têm suas a1libuiçõcs e llcnnlas
cle!:unidas etn regimento ])lóprio.

C/\l)ITUI,OiV
»O COLE(;lAI)OI'LENO

Art. 6" -- O C:olcgiaclo I'lera é o órgão máximo dcliLleiativo e ctlnsultlvo de administração do
De])artamenlo .

Art. 7' -- O Colegiada Pleno é con.aposto poi:
1. Cllefê do Departmilcnto. como Presidente:
11. Subclleíb clo Departatlleilto, como Vice-Presida)te;
111. Todos os membros da caileira do ]\magistério Supetioi, latadas no Dcpartailleilto;
IV. Uln representante elos scrviclorcs técnico-aclillinistl-ativos. lotadcl no Dcpaltanlcnto:
V. Ur\l ieptescntantc do corpo discente. na proporção de 5'1'b (cillco poi cento)
membros não discentes do Colegiacio clo [)epaltamento.

dos

jlo -- O represclitante mencionado no incisa IV será eleito por seus pal'es. cln x/ottlção secreta,
cclnvocada e presidida pelo cllcfb do t)epaitaíncnto, e melão mandato dc dois alias. p(}dendo
serrcconduzidos.

g2' -- A indicação (]a represciltação estudantil seta dc responsabilidade
.Académicos da Unidade pala r lanclato de um ano, permitida unia recondução.

dos Centros

g3" -- Os representantes mencionados nos ii)lisos IV e V deverão l:cl um ( 1 ) suplente. in(ticadc-
tlu escolllido pelo mesmo processo e na mesma ocasião dos titular'cs. aQS quais substituella
autoiilaticamcnte nas faltas. inll)edllncntos e 't'acãrlcias.

li4' A participação cle servidores docentes c técnico-administrativos neste Colcuia(to é
considerada atividade administ['aviva e o cor]]pa]ecin]cntc] âs icuniõcs é obrigatório c
preferencial em relação a qual(luet outra atividade aclnlinistrativa, dc ensilto, l)csquisa ou
exÍe}3são.

Art. 8" -- O (. olcgiado ieunil--se-á OJdinariamentc uma vcz a cada lllês c cxtiaordil\arianlcjltc.
quando convocado Í)elo !)residente ou re(lueiimento de })elo nlcjlcts 50'% ÍTlais ui)\ de seus
nlembtos com indicação dos motivos da convocação.

gt' -- As reuniões ordinárias serão marcadas em dia, baia e local com uin mínil-no cle 48
(quarellta c oito) floras cle antecedência.

!2' -- Nas reuniões cxtiaordinárias requeridas pelo I'residente ou. por: no mínimo. 5o'H) mais
um dos inetnbtos do T)epaitaltlerlto de Ciências da Sa(lclc. Q Plcsiclcllte dcvctá catlvocá-la ilo
prazo cle 24 horas,

1. Quai]do solícitaclas l)or. no mínimo: 50'11) mais ui]] dos mcnlbros ({o í)epal.Eanlcnto cle
Ciências da Saúde. o Presidente cleveiá convoca-la no plzl.zo de 24 horas a paftii cla ellttcga
clo i-cqucriiTlento.

liS" - Enl caso de urgêllcia. o prazo de convocação poderá sel icduziclo e a indicação cle pauta:
omitida quando oconeren] motivos excepcionais a serem justifícaclos no início da tctinião.

Ait. 9" :- O Colegiada funcionará com a maíoiia de seus nlemblos. 5nll,l) n)ais um dos
membros cjo Del)artalnento de Ciências da Saúde, e delil)trará poi maioria simples de votos
dos presentes.
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gl" l)ara efeitos de q?,/rS/'/u/// não set-ão colllputados ({occntcs que estixcrctn en] clbti\.,o
al:àstanlenlo autorizado. Fica [bcultada aos professores aiiistaclos a participação en] reuniões
clo Dcpal'lamento de Ciêilcías da Saúde. cona clircito a voz c sem clitcllo a voto,

g2' - Ena caso dc urgência e inexistindo gl/(;/'i//77 l)ara o Rincionamcnto o Chcfê clo

Departamento de Ciências da Saúde pocleiá dccldií em alo a(/-/c:/t'/'c/?(/lu/77 relaLi\,at-nente aos
assuntos coitstanl:es cla pauta. c]evcndo submctci (]eiltio dc 30 dias as decisões ao Colegíaclo
do Departamento de Ciências da Saúde. '

g3' -- Persistindo a inox.istência de gz,/r;/'zu/7v para nova reunião convocada
finalidade. a decisão ena ato ad-/e/t'/"e/zdu/7? sela considerada rali lIGada.

coito a tiléslíila.

g4" - Eín caso de empate o Presidente tela. além do voto conluln. o voto de clualiclacle

gS" -- Nas thltas de impcclimento. o (.llef'e do Dc+)al-lamento clc ('iêilcitts da $aúclc. como
Presidente do C:olcgiado. sela sutlstiTuído pelo Subchefe do Departamento ( c Cliências da

a.{]. .e

I'arágrafo único - Perderá o mandato a(luclc que. scin causa .justificada. {hitai a mais dc 3
(tios) reuniões consecutivas otl a 6 (seis) alternadas do Colegiada. ou íi\.'et banido penalidade
por infração incompatível coill a dignidade da viela univcrsitáritt.

AI't. l Q' -- As reuniões se dcseilvolvetão denljo do })ciíodcl nomlal dc trataalho

gi" - /\ pauta das reuniões será cstabelecicla pelo Presidcllte. ou\.idas as solicitações dos seus
illei31bi'os.

ê2" As reuniões compreenderão lmla l)cite dc expediente. destina(ta à discussão c ttl)iovação
da ata e a comunicações. e outra: à ordem do dia. na qual serão considerados os ttsslmtos da
patim.a.

g3' -- Mediante consulta ao plenário. pol iniciativa própria ou a requerimento. ])odeia o
Presidente inç,Citei a oiclem dos trabalhos ou suspender a paire de cotnuilicações. bcm coillo
dar ])reíbrência ou atribuir tJrgênciit a cletellninados assuntos, dentre os constantes cla pauta.
desde que aprovado) pela maioria simples dos membros picsentes.

g4' . -- O regime cle urgência impedirá a concessão de vista.
recinto do plenário e no decorrer da própria reunião.

a não ser exame do processo no

,&r{. } ] ' Durante as reuniões. cada item da ordem do dia sela conduzido dc} scguiiltc modo

Apresentação dcl item ou flroposição leal-a debates c/ou csclarccinlcllto

l$2" - Votação
1. A \.ilação seta cm aberto. s:alvo se hclux/cr aprovação dc solicitação cm conLiário. desde
que ocorrida na fhsc de apresentação e debate do item ou proposta;
11. Quando a 'ç'otaçãcl não fol' em abel't:o. se resguarda aos nlelllb!-os o dil'cito dc decIdI'ação
de voto.

/i.rt. 12' -- Na fase cle votação ou de encalninhainento desta leão será peinlitída qualclucr outra
intervenção, sa.lvo a do Presldeiate quando fol pata esclarecer o processo cie vot:ação.

/\r{. ]3'' -- O regime cle ''.'ilação. quando votação em dFlctto. seiii conduzido d&l seguinte
{brillzi:
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1. 0 Plcsidcjlte solicitará a Tllanifbstação dos prcseiltcs: pelo alçamcllto cio braço. l)rimeiio
c[os quc são a alvor e (]cpois dos (lue são contra.
11. Ressal\idos os impedimentos legais. 1lenllum melubro clo coiegiaclo })odcrá recusar-se a

/â.rt. !4' -- ColnpeLc ao Colegiado Pleno:
í. Elaborar e aprox'm as noinaas c]o seu ]].mcionamcnto. ot)edccidas às ditetrizes esta.[lelecidas
pela legislação vigente;
11. i:legar por votação secreta e unir\otTlinal o Cllclb c Subcllclc do l)c})artaillcnto de
C:iências cja Saúde. obter-.,ando o disposto na legislação superior:
11]. Eleger em votação secieLa e uninominal. os C'oordenadores de Pesquis:t. Extensão e
[:stágio Club-ticu]ar;
]V. Indicam Q Coordenador dc Ei)sino:
V. /\.provar o Plano cle /\.l)ligação dos lq.ecursos clo l)cpartamcnto (le (.:iêilcias da Saúcic:
VI. A])tovar o Plano de Tt'aballlo do Departan culto cle Ciêncizis da Saúclc. atribuindo
encargos cle ensino: pesquisa e exlcnsão aos docentes nele lotados c ]Jiaticar todos os aios
quc Ihc são inerentes;

VII. Promo'ç'er, oriental' c ílscalizar todas as políticas e ati'ç,idades dc eilsiilo. ({c pesquisa e
de extensão, bem como estágios supervision:lclos tios altmos no âmbito cio l.)cpartalnento.
lias diversos níveis de estudos unívei-sicários: em coilsonãllcia com as cst:abelecidas pela
l.it)idades

it) O Plallo dc' Ensino cle cada disciplina seta elabcjrado pelo rcs})ectixo l)roíbssot ou
grupo cle prolbssoies. analisado pelo NDE e aprovado pelo Colcgiaclo de Curso.
b) Sela responsabilizado o proíessot que. scm justa causa. cieixtir dc cuillpiir o Plano
de Ensino eln sua total idade. sendo obrigação do l)cpartai ÍGNEO assegurar. eíll qualcluel
caso. a integralização do ensino cle cada disciplina. nos termos do l)togtanla c plano
co nesponclentes .

c) VctiHicacla a ilha.dequaçâo do Plano de ll:nsiilo. caberá ao prolbssol ou ao
Dcpartameilto piopot sua alteração, observado o disf)testo no artigo antclior.

VIII. l)eflnir as políticas para o clCSCHvolvinlcHto da l)esquina. do llnsino e (ia Extensão:
IX. h'linistral o ei)sino das disci])lidas pelos ptoíbssores vinculados ao [)eparlalnento c]c
(=iêticias cla Saú(te, rcspeit:ando o critério clc ajlnidacle entre os ió existciücs.

a) O conjunto de discil)lidas afins, que não reúna o núlllcro de docentes ilccessãrios à
formação de um dcpaitanlento. c]everá scr distribuí(]o. rcspcit:tdo o ctítérlo de
ttflnidadc. entre os .ió existentes.

X. AFllovar o Planejalnento e Aconlpanhaihento de .'\tividadcs Docentes (I','v\D) (to
l)cpartanlento dc Ciências cla Saúde. observando a orientação gcrai dn (.onsclho
Univ,cisi Lábio =

Xi. Reapresentai aos coordenadores de Ensino. Pescluisa. Extcilsão c Estilgio (l:uniculai
clo Dcf)artainent:o de Ciências cla Saúclc. quando coilsídcral i1ladcquaclo. o
aprox,citaínento dos lcspectí'-os PAAD. vísaitclo a sua rctt)emulação:
XII. [)]omove] e estimular a i)restítção dc serviços à conlunidítc]e obsetx.'an(]o ít arie'iltação
geral do Conselho Universitário:
XTll. Deciclit: enl ptimeita instância. as cluestões suscllaclas pelo corpo docente c clisccllte;
XIV. Encaminhar &cl ói'gão competente. quando a decisão filial trailsccnda suas
competências. inlonnado e com paiecei, os assuntos que Ihe sejam }]a]a isto sul)]uctido;
XV. /\piecíar a ielotação. admissão (iu aÍhslalnenLo dos servidores docentes e técnico-
admítlistrativos cotados }lo clepallalnento:
XVt. Decidir sot)re a Feno'ç.'ação clc contratos dc pessoal do ll)c})artamcnt:c} dc Ciências da

XVII. ,'\provar a indicação de noilles no caso (]e profbssorcs Visitantes;
XvTll. Delit)cial pcdidos dc afastanlcnlo de pro:íbssores t)ala (l:ursos- Scillinários,
Siinpósíos e ]:nconttos d(i intcicsse prot]ssionaí e do De})altalncil]o (]c ('iências da Saúde.
de acordo com as normas estabelccidíts. desclc cine ultiapassc 7 (sete,} dias o altas ai lcilto;

S l(le!
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X[X. [)elibciar so])tc a f)articipação dc rrlemllios do corpo docente cm funções quc
resultem ila tcdução da disl)anil)ilidaclc hol-ária l)ara as ati\,;idades clo l)cparLanlcnto de
Ciências cia Sande:

XX. Delibeial' sobre propostas de lcdução (tc encargos de illcnlblo do corpo clocc]]te cn]
atividades correntes dc Ensino ou I'csquisa. pot tempo dcternlill leio: quando necessário
para o [lom dcsetnpenho de proJetos priotílários de pesquisa. ensino ou prestação de
ser\'' aços ;
XXI. l-Jomologal collvênios colei outros selolcs da Univcisidaclc ou caiu Instituições lk)ra

XXII. Exercct outras atribuições previstas en] lci. iegulamcntos. estala-iLo e icgimcntos do
Centro e da Unia.ersidade:

XXTll. Alterar o presente Regilncnto por À'ot:o dc 75'% dc seus n en]bios. a faarti] da
proposta de 50'% mais um de seus nlcmbtos ou do scu ]'l'esiclentc:
XX[V. Eleger seus teprcsentantcs nos Colegiados dc C:ursos dc Ctlacluação e Pt\s-
Graduação;
XXV. E]egei cainpetênc]a ]lo ]ii-note dc suas atiihlliçõcs;
XXVI. Tlescllver os casos omissos neste } egitlletlro.

e].a

C'AFIA'talo V
1)0SORGAOSEXECtJTIVOS
l)A Cl11CF'lA 11: SIJl}(:l-lÊi:i IA

Arí. 15' A Cllefia do Departamento de Ciências da Saúclc sci-á exercida pelo (.:llelc que
dirige, coordena. fiscaliza e supeiintcnde as atividades do [)cpatTamcnto dc ('íênc'ias da

at] e

gí" -- O (.lleíb e o SutlcheÍb seixo eleitos pelos menlt)ros do (-=olcgiado clo l)cpallaincnto.
através do voto dircto e sccicto. dentre todos os menlbtos da carreit-a do l\'lttgistério Superior.
lotaclos no Depailamcnto. Poderão sej' eleitos proÍêssores cfbtivos con mais cle 2 (dois)
anos cle exercício na UFSC: estes designados pelo Reitor para um mandato dc 2 (dois) ajlos,
pentliticia lula iccondução.

g2' As eleições deverão scr realizadas. pelo ]ncnos 30 (trintít) diíls ailtcs do [érnlino do
illandato dos dirigentes refêtidos neste artigo, c serão convocadas l)elo Diietor da Llni(lztclc.

;jS' C) resultado das eleições. dc que ttaLa este artigo. sela comurlicado ao iicííol. pelo
Diretor da t.lilidade. no máximo: até l(l (dcz) dias ap(Ss o pleito.

g4" - /\s Clleílas de í)cpaitaiilentos serão cxctciclas pol
dedicação exclusiva e. hcultativainente: dc temi)o integral.

!)to:fêsstlres coi]] iegiille dc

gS" -- Enl caso cle desiigamento permanente do elbti\,'o exercício do Cllctl. o Subchefe
assurlle a chefia do Departfuacnt:o c COnVoCa-SC uma ROvd eleição pala o illandato dc
Subchcl'e para comi)lotar o tempo resta1lte do mandato.

!í)' - Em caso de deslizamento penlaanente do elêtivo exercício do Sut)cllcib. coHÇ'ocd- se
uilli] nova eleição finta o mandato dc Subclleíb para ctlrrllllctar o tempo tcstantc clo lnanclato.

Art. ]6" -- Cotnpete à C:hcíla do Departainenlo de Ciências da Saúde:
[. Convocar c presic]ir as reuniões (]o Co]egiado do Departamento dc Ciências c]í) S:túde:
11. Subinetei ao Conselho da Llnidade as llorrllas cle l:uncionamento do DcpaitaíTlento de
Í'ÍAnr; nç rJn Ç n I l, I'-'

111. Supetintcnder as eleições cine oconem no Departamento dc Cliências da Saúde:
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IV. Elaboiat o Plano dc AI)ligação dos Rccui-sos do í)cpailaillerlto clc (,iêllcias da Satlclc.
sullmetenclo à aprovação clo Colegiada do l)epartamcilto de Ciências da Stltidc:
\r. Elaborar o Planto cle Tiaballlo clo Departa111e1lto de (iências da Saúde. clistribuinclo
entre seus Incmbl-os cls encargos de ensino. pesquisa. extensão c adininist:cação.
sul)nlctendo à al)iovação do Colcgia(to do DepaltamenLo clc C:iêllcias da Saúdc=
V]. Submeter ao Colcgiaclo clo DcpaitaJncnto cjc ('iências da Saúde os l)iogiaillas (]e
ensino das clisci]llinas elaboradas peias docentes atendi(]as às legislações vigcnLes=
\rll. }1laboiar a escala dc iêlias dos docent:cs c scrvidoics técnico-adlninistl-ativos:
VIII. l:;iscalizar a execução do regime didático. zclarldo pela obscrvâtlcia dos hol-áiitls.
ptogiamas e atixidac]es (]os plofbssotcs e alunos;

}X. Fiscalizar o cumprimento clãs ati'çidzlcles. zelando pela observância dos horários Gins
docentes e servidores técnico-adlllínistiativos do Dcpaitaillento de Ciências da Saúde;
X. [l:laborar o rc]atório das atividadcs clo )cl)aitamento dc (.iêElcias da Saúde.
encaminhando-o ao Diretor da l Iniclade alé o (último dia úti,l clo caleildálio activo do ano
v gen e:

X}. Cui]]pri] c fttzci cunlptir : s decisões (]os Órgãos supcTiolcs (ia t.Jiiiversidade c do
(l:olegiado clo l)apartamento de Ciências da Saúde.
XII. Baixei aios normatlç'os próprios: l)enl comia delegar competência nos limites cje suas
abril)uições ;

X[11. ]=ncamin]lar ao T)iie]or (ta Unidade proposições de ap]icaçãn (]c penas disciplinares
aos sciviclores docentes c técnico-adininistiativos sob sua rcsponsal)ilidade:
)<lV. Propor a relotação, admissão ou af'astanlento clc servidores clocentcs c técnlco-
aclnlinisLiativos sob sua responsabilidade: sublnetenclo à aprovação do Colegiada do
Departaluento clc Ciências da Saúde:

XV. Rcprcsentat o Departaincnto dc C:iências (]a Saúde jultto aos (}i-Sãos cla Ut.SC c
Instituições ente:tllas=
XVI. Exercer as demais atribuições. conferidas por lei: regulêtnlento. estatuto. rcSiillento
geral e regiilaolto da unidade.

í)arágrafo Ui]ico: No iln})edimento temporário e simu]tânco (]o ('hcíl c Subchelt (lo
Departamento de Ciências da Saúde. assumirá a Chella. clentie todos os mciublos da caneila
do l\4agístéiio Superior. lotaclos no IDcpaltamcnto, àquele quc possuir' maior tempo dc
magistério i\a UF:SC. ou o mais idoso enl caso de igualdade Temporal,

Art. 17' A Subchefía do Departamento de Ciências da Saúde sela exeicicla })or uill

Sut)chck que substituirá o Chefe em suas f'altas c impedimento c ao qual podclão scr
delegadas atribuições exccuti't,as dc carátcr permanente.

DOCOORDENADORDEENSINO

/â.rt. 18' - A Cooidenttção de Ensino será atribuição de una (íocenLC aprovado l)clo

Colegiada do DepartameilLo de Ciências da Saúde: por um período de 2 (dois) anos
renovado no mesmo pctíodo que a C]lcí:ia do Dcpanai-ncr to de Cíêl das (]a Sande.

/\i't. 19" .Xo Coordenador dc Ensino compete:
1. Distribuir os encargos docentes entre os menll)ros cio [)c})ai]amento. aiticu]acitln ente
com os Coordenadores de Pcscluisa; Exi:então e Estágio Curricular. cln acordo cona o
Cllelb dcl Dcl)artainentol
ll. ,\premia!. e emitir Falecer sot)re ])roposiçõcs dc mudallças cle lloriitios clc aulas das
clisciplínas do Departamento cle Ciêl)clãs da Saúde;
Tll. A])reciat e emitir parecct sobre praposiçõcs dc alterações clc cmellta: caiba hol-ária c
cantcúdos programáticos de disciplir)as clo l)epal-tanaento clc (.íêllcias da Sande-. cle
currículos em andamento. para deiil)fiação e posterior encanlinharllcnto ao C:olcgiaclo do
C torsol
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[V. Apreciam e emitir paiccel sol)ic prtll)osições dc ]lox/as iilcto(]ologias diciáticas-
l)cdagógicas do Dclialtamellto de Ciências cia Satlcle;
V. Elaborar relatório senlestjal tias ativicjacles didáticas desci x;dividas e iemetê-las à
Chcl:ia nos })vazas detellTliilados=

V]. Presidir a comissão })aia avaliação senlesttal dos planos dc .ensiíto. c acontpanllar seu
cume)ri mctlto no decorrer clo senlestie;
Vtl. Elaboi'ar o orçanleilto necessário ao í'uilcional'mento (ios l&tlOF&tÓt-iOS de casino.
comi untatncntc com os respectivos supelvisates:
VIII. Identificar e inl'orlllat ao Gentio da Ut:lidado a dclllanda de monitor-es para as
desci plinas loÍadas ilo Depaitamento=
JX. Indicar os nomes cle ptolêssores para análise e Falecer sot)re f)locessos (!c
cquix.'agência clc disciplinas. qual)do julgar neccssáíio;
X. Servir dc mediador e. quando necessário. aprcciaí e emitir paicccl' sobre assulltos
didático-pedagógicos encamit)ha(]os pc]o Co]cgia(]o do Curso ac] Chcfb do [)el)artanlento
de (..iências da Saúde:
XI. lei assento no Colegiado do Curso de Graduação corno un] dos tcpicscntantcs
titulares dó Departamento de Ciências da Saúde;
XII. Servir dc mediador em conflitos de cut)ho didático-flcdag(5gico entre ptolbssoi-es c
alunos matriculados em disciplinas do Departamento de Ciências cla Satlde=
XllT. Exei'cer outras :htnções atribuídas pelo Colegiada cto Deflarta l unto de Ciências da
Saúde.

nOCOOltnENAnOKnKPnsQuisA

Art. 20" -- A Coordet)ação de ])esquina sei-á atribuição cle uin docente eleito i)clo C:olegiado
cto Departamento cle Ciências da Saúde. pol un} período de 2 (dois) tiros renovado no
mesmo período que a Clac:tla do Depai-lamento de Ciências da Saúde.

Art. 2 1" -- Ao Coorden:odor de I'esquisa coma)ete:
1. Propor ao Colegiado cto Departmnento de Ciências cia Saúde as roLiilas cie prol)osição
de }aroletos de pesquisa. conlhtme o regimento de pesquisa clo Centro;
[l. ].,e'ç'aREar a demanda. juntamcnle com Coordenador de lllxteilsão. dc iecul'sos club
revertam eln benefício das (] ivcisas atividaclcs do DepallamenLo:
!TI. Propor a contratação de pessoal técnico-aclilaillistlativo necessário ao hora andamento
dos projetos de pesquisa. espccií:icaudo as c.otnpetêtlcias rcquciidas:
IV. Mantc{ atualizado o cadastro de pesquisas existentes ou .lá icalizadas no
De])artamenLO, com rcsulLaclos e lista clãs publicações obtidas;
V. Propor à Chefia do Depailamento o aumento ou redução do nomeio dc lavras dc
pesquisa para serViclolcs docentes e técrlico-adnlinistt'atix,os. ejn funçã(.) de scu
clesempcnho e ícsultados otltidos:
vl. Coral)orar caiu os Prolcssores na busca dc apoio íiilallcciro Oli oullas ativida(les;
VTI. Aconlpztnha] o cLuuprimento dos pr(fetos cle pescluisa (luc cons]an] 110 Plano de
Trai)altlo do l-)epartanlento de Ciências cia Saúclc, dandcl ciêllcias do mcsillo ao Colegiada
do Depaitancnto de Ciências da Saúde:
VIII. Elaborar relat(brio das atividadcs clesenvolviclas c i-cnletê-lo à (.:hclla nos prazos
f] pt puna T n ') /] rl ç '

]X. Ma]]te] contitos co]]] ouros Dcpa]-tan]entos nas pesquisas cii] quc o t)epal-lamento de
Ciências da Saúde cstiucr envolvido:

X. Exercer outras funções atribuídas pe]o Co]egia({o c]o ]-)cpartamenlo (]e Ciêt)clãs da
SaX\de

DOCOORDENA»OliDEEXTEN$ÃO
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.Art. 22' A C:ooidenação de Extensão será atribuição dc unl docente eleito )elo (lolegiado
do DepaltamenLo de Ciências da Saúde, por um llcl-iodo dc 2 (dois} anos Feno\,ado llo
mesmo período que a Claefla clo Departamento de Ciências da Saú(]e.

/\rt. 23" - Ao(.loordcnadclt de l:xtcnsão compete:
1. Levantar a demanda. .juntamente coJn o Coordenador (ie i'esquisa: dc rcculsos (]ue
revertam enl benefício clãs diversas ativiclaclcs do Departamelato=

11. Prol)lo''.'er a extcllsão diret:a das ativicla.des dc ctlsino. pescluisã e serviço clo
Departamento de Ciências da Saúde. .iunro à ('omutlídade:
lll. l:stabelecer. em col llon]]idade cona a legislação x.'igetlte. as rotinas pala autorização dc
eng4amento do pessoal do DepítrtaillenLtn de Ciências cla Saúde en] programas dc
exter3:são e collsuÍtorla.s:

IV. Desenvolver a prc'ir)cação e clivulgaçâo elas açõcs de extensão do l)epartamcnto dc
Ciências da S:túde. de forma articu]ada caiu os C:oordcna(lotes dc' Ensino. Pesquisa e
Estágio Cunicular:
V. Nlantc] atualízado o cadastl-o clc pioletos clc ext.ensão existentes e os .lá realizados l)cm
conto o iegistrc] caos resultados obtidos:
VI. Prol)or à Chel:ía do De})artítnlellto o aumento ou redução de floras clc cxteilsão dos
seividoies docentes e técnico-administrativos. enl f\unção de seu dcsempenllo e insultados
otltidos=

VII. Elas)orai relatório semestral das atividades desenvolvidas e renleLt3-1o à C:hcfla nos
prazos previstos;
VIII. Exercer ouvias f:unções atribuídas pelo Colega:tdo cio Del)artamcnto cle Ciências da
0d,U\JÇ.

1)0 COORDF=NADOR Dl: ES'l'.{(; ÍO CUliRICIJ LA!{

Art. 24' A Coar(tenação de E:stágio Cuiriculal- será atribuição de um clocclttc eleito pólo
Colcgiaclo do Departanlcnto de Ciências da Saúde. poi un] perítldo de 2 (dois) anos rcnovaclo
no mesmo petíoclo club a Chefia do Departamento de Ciências .da Saúcte.

,A.i't. 25" - Ao Coordcilador dc llstágío (:uniculai: compete:
1. Divulgar as coimas de estágio no início do semestre:
íl. O])eractonalizar as atix/idacícs do estágio: realizar contado com as conccdentes antes (]o
início das ativicladcs- oriental os alunos quanto aos locais dc estágio dc cada })criado
(rodízio), rca]izar intermédio entre os docentes (]a IÍl-SC c os }lsiotcral)curas c
representantes da coilcedente. sc hous,er necessidade:
lll. liltermecliar o encaminllanlento e cl'etivação dos cmlvênlos;
IV. Recebcl, avaliar' e intcrmediar as assinaturas dos 'lcimos dc Comi)ioíllisso elos
í:stágios. beba como rcgistrá-los no sisteilaa SHARE::
'V'. Recel)ei o$ rclatóiios finais de cada estágio encaminhado l)elo super\ isor:
VÍ. Receber as (achas cie ítequência e particip:tção do estágio ol)set«çacionitl:
Víl. Recebct as críticas, sugestões e avaliações dos alunos acerca dos estágios:
V[11. ]1]aborai relatório selnestl-a] das atiç'idac]cs descnvo]vidas c iclnctê-]o à (].hct]a lias
prazos ])revistos=
[X. Exercer f'unçães atritluídds pe]o Co]egiado do Dedal']alnentn (te C'iênciits da Saú(]e.

.[)/\S ])]S] OS]ÇÕES F'íNA]S E TR/â.NS]'i'O] ]A$

Ai-t. 26)" -- /\s sessões poderão sel- suspensas ou ellcetiadas Tios seguintes casos
!. Por convciliência cla ordem:
i[. ])or íh]ta cie giro/'z{/lz flana '','citação da matéria constante da Ordcin do ])ia:
111. Pol íhlta cle matéria a sei discutida.
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gí" -- .'\ ata selz{ lax/rada ainda que não h:\ja sessão pot falta de núncio: neste cííso. além do
exl)e(llente clespaclaaclo. nela serão nleilcionado os nomes (tos men31)rc)s clo (lolegiaclo
})reseiltes.

g2' - Fora dos casos ex])ressoa nos paiágiítft)s do artigo 28: somctltc mediante del il)eleição clo
Plenário. e I'equerimento de pelo HCRclS 1./3 dos Conselheiros. pocjcl'êi ser &l sessão
cnceriada.

/\rt. 27" - Os casos omissos neste liegimento serão rcsolxídos pelo Pleníilio
encaminhamento c]e cada assunto pe]a ])residência.

nlediailLe

Art. 28" -- Salão consíderaclos como medi)ro do Colegiada clo [)el)at]amento (te (]:iências da

Saúde para tíÍu]o da primeira reunião or(]inátia. os l)toíbssotes signatários do l)cuido de
criação (to Deflartanlento de Ciências da Saúde.

gi" -- A presidência da piiineita reunião ordinária deverá rcspeitai o disposto na Seção da
Chefia c Subchcfia deste regimento.

g2" -- O prinleito item de Pauta será a aprovação do fltcscnte regitTtcnto

gS" - O segundo item cle l)anta será a eleição clo Cilclb c Subchclt do [)cparían anta dc
Ciências da Saúde realizada por voto secreto. Serão eleitos aqueles cine ot)tiveicn] a maioria
sil-r)pies dos votos dos mcn]t]ros (]t] colcgiado do Departamento ctc (:iências da Saúde
i)resentes à retmião, exclulnclo os votos brancos c nulos. No caso de cm})atc-. considetat-se-á
eleito o mais antigo no exercício clo magistério na E.JI'SC c. no caso de persistir Q cllll)atc. o
mais idoso. ; :

g4" Será lal,'rad& uma ata para posterior env'lo ao C:onscl1lo da l.Jilidadc para a api'o''«'anão do
icginlcnto e do Che]'e e Subchcfb (]o Departanlcnto dc Ciências da Saúclc.

Ax'É. 2$'
{.}ilidade

O presente Regimento vigorará a pari:ir clc sua afltovação pelo (l=orlsclllo cla

Art. 30' Revogain-se as disposições em contrgirio.

i {)


