
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTA
CONSELHOS SUPERIORES DA UDESC

 
 
A Direção Geral do CEAVI comunica que, conforme disposto no Estatuto da UDESC 

e no Regimento Geral da UDESC, aprovado pela Resolução n° 044/2007 
01/06/2007, estão abertas as inscrições para a eleição de representantes do corpo 
docente e discente nos Conselhos Superiores da UDESC.  

Desta forma, convocam
representantes do CEAVI, a se inscreverem junto à Comissão Eleitoral instalada no
seguintes setores: 

 
Departamento de Engenharia de Software
Biblioteca Setorial do CEAVI 

 
Art. 1º - O período para realização das inscrições é das 

01/03/2018 até as 19 horas
Art. 2º - As inscrições deverão ser 

titulares e suplentes, conforme quadro de vagas no Anexo I.
Art. 3º As inscrições serão efetivadas mediante assinatura no formulário de 

inscrição, conforme modelo no Anexo II deste edital.
Art. 4º - Para as vagas 

professores em efetivo exercício do cargo, que não estejam afastados por qualquer 
motivo, não se exigindo a estabilidade por força da Resolução Nº 049/2015 

Art. 5º - Para as vagas de represent
alunos regularmente matriculados em qualquer curso de graduação do CEAVI. 

Art. 6º As eleições serão realizadas no dia 
na Biblioteca Universitária do CEAVI
documento de identificação com foto

Art. 7º - Constituem o colégio eleitoral todos os servidores docentes efetivos do 
CEAVI e os alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação do CEAVI, sendo 
computados os votos de forma c

Art. 8º - Os casos omissos serão analisados pela Comissão Eleitoral. 
 
 

__________________________________

(original assinada e

 
 
 

EDITAL DG Nº 01/2018 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DO CEAVI NOS 
CONSELHOS SUPERIORES DA UDESC 

A Direção Geral do CEAVI comunica que, conforme disposto no Estatuto da UDESC 
e no Regimento Geral da UDESC, aprovado pela Resolução n° 044/2007 
01/06/2007, estão abertas as inscrições para a eleição de representantes do corpo 

nte nos Conselhos Superiores da UDESC.   
Desta forma, convocam-se todos os interessados em candidatar

representantes do CEAVI, a se inscreverem junto à Comissão Eleitoral instalada no

Departamento de Engenharia de Software – Geraldo Menegazzo Varela;
Biblioteca Setorial do CEAVI – Iraci Leitzke e Felipe Gonçalves. 

O período para realização das inscrições é das 13 horas
19 horas do dia 15/03/2018. 

As inscrições deverão ser realizadas através de chapas, com respectivos 
, conforme quadro de vagas no Anexo I. 

Art. 3º As inscrições serão efetivadas mediante assinatura no formulário de 
inscrição, conforme modelo no Anexo II deste edital. 

Para as vagas de representantes docentes poderão candidatar
professores em efetivo exercício do cargo, que não estejam afastados por qualquer 
motivo, não se exigindo a estabilidade por força da Resolução Nº 049/2015 

Para as vagas de representantes discentes poderão candidatar
alunos regularmente matriculados em qualquer curso de graduação do CEAVI. 

Art. 6º As eleições serão realizadas no dia 20/03/2018 – das 09 às 21 horas 
na Biblioteca Universitária do CEAVI, sendo obrigatória a apresentação de 

de identificação com foto. 
Constituem o colégio eleitoral todos os servidores docentes efetivos do 

CEAVI e os alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação do CEAVI, sendo 
computados os votos de forma correspondente aos seus respectivos pares. 

Os casos omissos serão analisados pela Comissão Eleitoral. 

Ibirama, 28 de fevereiro 2018.
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Carlos Alberto Barth 

Diretor Geral 
(original assinada e disponível na Direção Geral)  

 

NTES DO CEAVI NOS 

A Direção Geral do CEAVI comunica que, conforme disposto no Estatuto da UDESC 
e no Regimento Geral da UDESC, aprovado pela Resolução n° 044/2007 - CONSUNI, de 
01/06/2007, estão abertas as inscrições para a eleição de representantes do corpo 

se todos os interessados em candidatar-se aos cargos 
representantes do CEAVI, a se inscreverem junto à Comissão Eleitoral instalada nos 

Geraldo Menegazzo Varela; 

13 horas do dia 

realizadas através de chapas, com respectivos 

Art. 3º As inscrições serão efetivadas mediante assinatura no formulário de 

de representantes docentes poderão candidatar-se os 
professores em efetivo exercício do cargo, que não estejam afastados por qualquer 
motivo, não se exigindo a estabilidade por força da Resolução Nº 049/2015 – CONSUNI.  

poderão candidatar-se os 
alunos regularmente matriculados em qualquer curso de graduação do CEAVI.  

das 09 às 21 horas 
ória a apresentação de 

Constituem o colégio eleitoral todos os servidores docentes efetivos do 
CEAVI e os alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação do CEAVI, sendo 

orrespondente aos seus respectivos pares.  
Os casos omissos serão analisados pela Comissão Eleitoral.  

 
Ibirama, 28 de fevereiro 2018. 



 

 
ANEXO I 

Representação 

Docente 

Discente de 

Graduação 

 

 

 

Representação 

Docente 

Quadro de Vagas 

Representação 

Docente 

Discente de 

Graduação 

 
 
 
 
 

 

 

Quadro de Vagas – CONSEPE: 

 

Vagas (titular) Vagas (suplente)

01 01 

01 01 

Quadro de Vagas – CONSAD: 

 

Vagas (titular) Vagas (suplente)

01 01 

 

 

 

Quadro de Vagas – CONSUNI: 

 

Vagas (titular) Vagas (suplente)

03 03 

01 01 

Vagas (suplente) 

Vagas (suplente) 

Vagas (suplente) 



 

 
ANEXO II 
 

Chapa Nome do Titular 

  

  

Chapa Nome do Titular 

  

  

 
 

Chapa Nome do Titular 

  

  

  

  

 

Formulário de Inscrição de Chapas – CONSEPE: 
 

Matrícula Nome do Suplente 

  

  

 
 

Formulário de Inscrição de Chapas – CONSAD: 
 

Matrícula Nome do Suplente 

  

  

Formulário de Inscrição de Chapas – CONSUNI: 
 

Matrícula Nome do Suplente 

  

  

  

  

Matrícula Tipo de representação: 
(docente ou discente) 

  

  

Matrícula Tipo de representação: 
(docente ou discente) 

  

  

Matrícula Tipo de representação: 
(docente ou discente) 

  

  

  

  


