
 

RETIFICAÇÃO AO EDITAL N.º 024/2017 
 

 
 
Eleições para representantes docentes, técnicos e discentes de graduação e de pós-

graduação no Conselho de Centro do CEART. 

 
 
 
 

 
A Diretora Geral do Centro de Artes – CEART/UDESC, no uso de suas atribuições, 

considerando o disposto no Estatuto da UDESC, aprovado pelo Decreto Nº 4.184/06, de 

06 de abril de 2006, bem como o previsto no Regimento Geral da UDESC, aprovado pela 

Resolução Nº 044/2007 – CONSUNI, de 01.06.2007, UDESC, torna pública a seguinte 

alteração ao Edital nº. 024/2017, permanecendo inalterados os demais itens e subitens 

do referido Edital:  

 
1) ONDE SE LÊ:  

 

2.1. Período de inscrição: De 11 a 14 de setembro de 2017, das 14 às 18 horas. 

4.2. Da homologação das inscrições das candidaturas caberá pedido de reconsideração à 

Comissão Eleitoral até às 19 horas do dia 18 de setembro de 2017. 

4.3.  Os pedidos de reconsideração à Comissão Eleitoral deverão ser julgados e publicados até 

às 19 horas do dia 20 de setembro de 2017. 

5.1. Dia das votações: 21 de setembro (quinta-feira). 

6.2. A Comissão Eleitoral deverá ser instalada até o dia 11 de setembro de 2017, e deverá 

observar o disposto no Estatuto e no Regimento Geral da UDESC quanto às suas atribuições e 

condução do processo eleitoral. 

10.3. A Comissão Eleitoral fará o sorteio das chapas para composição das cédulas eleitorais, 

em sessão pública, no dia 20 de setembro de 2017, às 16h. 

 

1) LEIA-SE: 
 

2.1. Período de inscrição: De  11 a  20  de setembro de 2017, das 14 às 18 horas. 

4.2. Da homologação das inscrições das candidaturas caberá pedido de reconsideração à 

Comissão Eleitoral até às 19 horas do dia 21 de setembro de 2017. 



 

4.3.  Os pedidos de reconsideração à Comissão Eleitoral deverão ser julgados e publicados até 

às 19 horas do dia 22 de setembro de 2017. 

5.1. Dia das votações: 26 de setembro (terça-feira). 

6.2. A Comissão Eleitoral deverá ser instalada até o dia 18 de setembro de 2017, e deverá 

observar o disposto no Estatuto e no Regimento Geral da UDESC quanto às suas atribuições e 

condução do processo eleitoral. 

10.3. A Comissão Eleitoral fará o sorteio das chapas para composição das cédulas eleitorais, 

em sessão pública, no dia 21 de setembro de 2017, às 16h. 

 

Florianópolis,  14 de setembro de 2017. 

 
 
 

Profª. Drª. Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva 
Diretora Geral do CEART 


