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ELEIÇÃO PARA SUBCHEFE DO DEPARTAMENTO DE
METODOLOGIA DE ENSINO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 24/2021/CED, DE 4 DE OUTUBRO DE
2021

A DIREÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições,
considerando os termos do Art. 13, capítulo II do Regimento Geral da Universidade Federal de
Santa Catarina, torna público o processo de eleição para subchefe do departamento de
metodologia de ensino.

1 Das inscrições dos candidatos:
1.1 As inscrições de chapas deverão ser encaminhadas para o e-mail da Secretaria do MEN
(secretariamen@gmail.com), a partir das 9:00 horas do dia 6 de outubro de 2021, até 17:00
horas do dia 3 de novembro de 2021.
1.2A homologação das inscrições será realizada no dia 3 de novembro de 2021, até às 18:00
horas.
2 Das eleições e apuração do resultado:
2.1 A eleição será realizada no dia 18 de novembro de 2021, das 9:00hs às 17:00hs.
2.2 Caso a data não esteja disponível para agendamento no Sistema e-Democracia, a eleição
será agendada para o dia útil posterior mais próximo disponível e será amplamente divulgado.
2.3 A votação será online, pela Plataforma E-Democracia, e as orientações estarão publicadas
no site do MEN (men.ced.ufsc.br).
2.4 A apuração dos votos se dará logo que encerrado o período de votação, no dia 18 de
novembro de 2021, até às 18:00hs do mesmo dia, ou até que o sistema de eleições digitais da
UFSC envie à Comissão Eleitoral o resultado eletrônico da votação.
2.5 A divulgação dos resultados será publicada no site do MEN (men.ced.ufsc), no dia 18 de
novembro de 2021, após a apuração do resultado da eleição.
3 Da comissão Eleitoral organizadora:
3.1 Fica designada a seguinte Comissão Eleitoral Organizadora (Portaria nº 128/2021/CED)
para coordenar os trabalhos: Luciana Pedrosa Marcassa – Presidente; Adriana Mohr; Luciane
Maria Schlindwein.

