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Edital de Convocação n" 008/CTS/ARA/2018 - Eleição para Chefe e Subchefe do
l)epartamento de Ciências da Saúde
O Diietor do Centro de Ciências. Tecnologias e Saúde no uso de suas atrit)uições-,de
acordo com Q disposto no art. ] 3, do Regimento da l.JFSC. RESOLVE:
Art. 1" - Convocar os membros do Colegiado do Departamento de Ciênc;ias cla Saúde
pata elegerem seus Cllefe e Subchefe. para um 3nandatodc 02 (dois) anos. a partir cle 01
de setembro de 2019, processo realizado em ol)ediência aos dispositivos legais que
regen) o assunto, mediallte o voto diieto e secreto.
Art. 2' - A eleição será realizada. criatumo'único, no día 01 de agosto de 2018. quarta6eira, das 13 às 18 110ras.

Pai'ági afo único: Para fins de detallla-Bentodo processo são fixadas as seguintes datas:
a) Divulgaçãodo editalaté02/07/201
8:
b) Início do registro de chapas em 02/07/2018;
c) Final do registro das chapas 06/07/2018;

d) Homologação das chapas em 09/07/2018;
e) Prazo pala interposição de recurso cla homologação das inscrições até às 20
horas do dia ]1/07/2018;

f) Período para a cain])acha eleitoral de 16/07/2018 a 3 1/07/2018;
g) E[eição em 01 de agosto de 2018. das 13 às ] 8 horas;
h) Prazo para interposição de recurso da apuração do resu]tado até ãs ] 8 horas do
dia 03/08/2018.

Art. 3" - Para coordenar a lef'el'ida eleição tloi nomeada comissão eleitoral por meio da
Pontaria n'' 85/CTS/ARA/201 8, coi-npostapot 03 docentes. a saber. Prata. Danielle

Soales Rocha Vieira (presidente).Proíh. Núbia Carelll Pereira de Avelar e Ptoi'a.
Rafaela Sil'ç'aN4oreira,e uma representantediscente. Tauana Prestes SchtTlidt.todos
vinculados ao CTS.

Art. 4' - Para os fins deste edital consideram-se válidos os votos atribuídos a candidatos
]egularmerlte insólitos, excluídos os votos em bl'arco e os nulos.

I'arágrafo único: Sela consideradavencedoraa chapaquc alcançarínaioilasiillples
dos Votos.
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Art. 5' - 1'oderão votar na eleição todos os membros do C:olcgiaclo do Departamento de
Ciências da Saúde.

Parágrafo único: Não será permitido o voto cumulativo. por procuração ou .'em
separado, conforme previsto no Regimento da l.JFSC.

DAS INSCRIÇÕES E DA IMPUGNAÇÃO
Art. 6' - 1'odeião inscrever-se como candidatos professores adjuntos. associados e
titulares integrantes da carreira do magistério. com illais de dois anos na Ul:SC.

Parágrafo único: A Chefia de ll)cpartamcntoset'áexercida por prof'osso.rcaiu teginte

de dedicação exclusiva e, facultativalnente. de tempo integral.

Ai't. 7" - A inscrição clãs chapas será eí'etuacla poi meio de requerimellto (/\pêTldice T) à

comissão e]eitora]. elltregue na Secretaria Integrada de Departamentos (Sl[».

Art. 8' - Os candidatos poderão inscrever-se no período de 02 a 0ó cle.julho de 20 18. na
Secretaria Integrada de Departamentos (SID), de segunda à sexta-feira no lloráíio das 09
às 12 110rase das ]4 às ]9 horas.
Art. 9' - Findo o ])rezo de inscrição, a comissão eleitoral publicará imediatamente
documento contendo a relação das chapas inscritas.

Parágrafo único: O documentode que trata Q capuzdeste artigo será publicado nos
endereços eletrâllicos http://araangua.ufsc.tlr/, http://sid.cts.ararangua.ufsc.br/e na
página do Departamentode Ciências da Saúde. beiTIcomo no mural da Direção do
Centro cle Ciências, Tecnologias e Saúde e da Sectetarizt Integrítda dc Departamentos

D)

Art. If) - Ei-n razão de incompatibilidade de algurTI candidato caberá lecul-se Faia
impugnaçãode chapa até às 20 horas do dia 11 cle.folho de 2018. dirigido à comissão
eleitoral e protocolado na Secretaria Integrada de Depaltainentos (SID ).
g l' - A impugnação de que trata o caput deste artigo deverá ser acompanhada cie piava
da incompatibilidade alegada e poderá ser apresentada:
1 - pelos candidatos;
.ll - por qualquer eleitor

©

SERV[ÇO PÚBLICO FEDERAL
MINÍSTERIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E SAUDE

1

111 2 !!â«: "":"

«"":"""«"«,«IT==

TELEFONE: (48) 3721-2i98
EMAIL: sad.cts.ara©contato.üfsc.
br
33{1õwals:Bi:a.m.n.gy.ü#.íbç..br

";«":":

9 2' - Flavendo impugnação. será dado conllecimento clo fato à chapa nlcdiante
notificação. estabelecendoo prazo de 2 (dois) dias.llteis pítra lnaniltstação contados do
seu recebinle13to

l$3' - O pedido de int})ugnação não tem efeito suspensivo clo processo cleiloial

Art. ll - Os conlpollentes da cllapa poderão requerer êltéo término tias inscrições o
cancelamento da inscrição da respectiva chapa.
Art. 12 - A ordem das chapas será definida por sorteio

Art. 13 - Após o término do prazo das inscrições. a substituição dc candidatos sotllente
podeis ocorrer nos casos de fblecinlento ou incapacitação física ou mental clo candidato
!nscríto.
AI't.

14 - Havendo clesistêrlcias de cllapas, após

das iilsciíções:

considerados nulos os votos que Ihe falem atribuídos

se3'ã,o

DASPENALIDADES
Art. 15 - No caso cle inflação às normas estabelecidas pela comissão eleitoral sobre a
eleição para a escolha do Chefe e do Subchefe, slÜeitar-se-áo inflator às seguintes
penalidades:
1 - advertência
11 - advertência

verbal e iescrvada=
por escrito.

li ]' - Quando houver prejuízo ao patrim($nigpút)ligo, por ação ou omissão. dolo ou
culpa: a]ém das pena]i(]acjesprevistas lleste artigo, o processo será encaminhado ao

órgão colnpetentc
disciplinar.

da Universidade

para a abertura

dc processo

adí-ninisüativo

l$2' Em qualquer situação: o inü-atar deve promclver a reparação clo dano
Art. 116 - Cárie à comissão eleitoral aplicar as penalidades previstas !deste edital ê
solicitar a abertura de })iocesso administrativo disciplinar. se íoi o caso.

D.AVOTAÇÃO

l)o local e Procedimentos de Votação
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Art. 17 - O local de votação será no corredor cm ftcnte a Secretaria Intcgiada dc
Graduação.
Art. 18 - O nome do e]citol-deverá constar de ]ista de presençaa sci assinada pelo
nlesino. por ordctn alfabética.

Art. 19 - O horário cte I'uncionamentoda mesa ieceptoia de votos serei das 13 às 18
horas.
Art. 20 - No dia da votação. Q eleitor deverá apresentar-se à nlcsa receptora de votos
postando documento de identificação oficial cona íbto.

$ 1' - Não havendo dúvida sobre a identidade clo eleitor. o presidente veriílcalá litt
listagem da mesa se o seu nome consta do cadastro de eleitores da acção e na respectiva
folha de votação.
l$2' - Após o depósito do voto na urna e a assinatura do eleitor na folha de votação. o
nlesário devolverá o documento apresentado à mesa.

Da Mesa Receptora
Art. 21 - .A mesa receptora cle votos será composta e instalada piefbrellciallnente pot
lun servidor docente, um servidor técnico-adminisuativo e un] estudante. designados
pela comissão eleitoral. tendo uin co]nc] presidente, escolhido entre os pares, e dois
mesas'íos.

Parági'afo único: A mesa receptorade votos deverá funcionar sempre com no mínimo

duas pessoas de categorias distintas.

Ai't. 22 - Ein suas ausências e afastamentos. o presidelate da mesa recepLola
substituído pelo mcmtlFOtitular da mesa que está'ç'erpresente e que seja mais idoso.

Art. 23 - No início dos traballlos, se a mesa receptora não estiver constituída do ilúnlcro
mínimo de illtegrantes.o ])residente deverá comunicar imecliatajnenteo ítito à comissão
e e toraí.

g I' - Será providenciado pela comissão eleitoral:
1- Urna e cabine de votação;
11- Cédulas oficiais contendo as chapas e os candidatos
111- Ata de votação do processo eleitoral:
IV - Cópia das Normas pala Eleição:
V - Lista dos eleitores aptos a votar;
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- Calletas

li.2 - ,\ votação será realizada eJn cédula eleitoral única, contendo as cJlapas regislraclas
prevlanlentesorteactas,com os nomes de seus integrantese respectivos cargos e núnlcio

g j

- Ao lado cle cada cllapa,

haverá

uin letâilgulo

em l)banco no qual o eleitor

assinalará a sua escollla. entendendo-seque para e:feitode votaçãcl,a cédula elcit al só
se tornará válida depois de rubricada pelos integrantes da mesa receptora em seu verso.
9

l$4' - Visando resguardara lisura do pleito, o sigilo do voto e a inviolal)ilidade clãs

urnas devem-se adorar as seguintes providências:

1 - No início da votaçãoo processode lacraçãode cada uma deverá ser têitclcom a

presençado primeiro ejeitorjLmtamentecom os dois mesáiios.
IJ - Os integrantes da mesa receptora pl'eencherão e assinarão a ata de votação,
":''
regisXrandoo horário de abertura: bem clamo o nonlc das pessoas presentes. as quais
assinarão a ata, assim collaoo llorárlo térnlilto com a relação clãs l)cssoas presentes. as
quais taJnbém assinarão a ata. Quaisquci inegulaticlades deverão ser registradas na ata
Art. 24 - A illesa receptora de votos. ao se aproximar a hora de fechamento da votação.

verificando a existência de filas de votantes. deverá piovidcllciar as distribuições de
senllas para que votetn os que se encontiarenl presentes até a hora do seu fechamento.

Art. 25 - .Após o encerramentoclavotação. o presidenteda mesa adotará as })rovidências
necessãüas à proteção das umas de votação e providenciará o preenchimento.--da ata
-''
padronizada. assinando-a cona os demais inembios e fiscais que assim o quiserem,
entregando-a a comissão eleitoral para, de i]ncdiat:c],proceder-se a apuração dos x,otos.

Do Início da Votação
Art. 26 - No dia da votação, o presidente da mesa receptora e cls mesários deverão
comparecer no local designado para o funciolaamentoda seção. quinze minutclsantes do
início da votação, a fim de proceder à prévia velifícação do local e do material
necessãno ã votação,
Parágrafo único: As 13 (treze) lloras, supridas as eventuais deficiências: o presidente
declarara iniciados os trabalhos. procedendo-se ã votação.

Da Apuração
i=-

Art. 27 - Terminada a votação proceder-se-ã à apuração e totalização dos votos

'\
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Art. 28 - A cotnissão eleitoral constituir-se-á cn] mesa apuiadora c seus trabalhos
poderão ser acompanllaclos pelos caitdidatos e pelos representantes das chapas.

DASDISPOSIÇÕESFINAIS
Art. 29 - A Secretaria Integrada de Departamentos (SID) deverá actuar processo físico.
contendoEdital dc Convocação do Colegiada à Eleição e a Poitaría de Designação da
comissão eleitoral e encaminhar ao Piesídente da comissão.

Parágrafo único: Deverá constar do processo. anexado pela comissão. tcadosos

documentos pertinentes à consulta prévia. os recursos. se houverem. deverão tramítar
apetlsados.

Art. 30 - Os recursos, salvo os de competência da comissão eleitoral. se existentesserão
conduzidos na fon-naprevista peão Regimento Getas da LJniversida.dec casos omissos
serão resolvidos pe]a comissão e]eitora].

Art. 31 - Este edital entra em vigor a partir da sua publicação nos inuiais da Direção do
Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde e cla Secretas'iaIntegrada de Departamentos,
bem como nos endereços eletl'ânimossu})ramencionados.

ê.29 de.junho de 2018

Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde

UFSC Aralanguá
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APENDICEI

Formulário de inscrição da Eleição pai'a (;hefe e Sul)cllefe do

l)epartamento de Ciências da Saúde

CANDIDATOACHEFE
Nome

$ÍÀPE

,àssinattlía

CANDIDATOASUBClll:FE
Nome

S{APE

/\raranguá,

de

Assinatu ia

de 2018

Recebido pclr

Despacho da Cotnissão para elaboração das normas eleitorais para os caPElosdc ('llcl'es
e Subclleí'es dos Departamentos e Cooldenadorias Especiais:
" '' '- --'-'"

Chapa n'

(Uso da comissão )

