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EDITAL 013/CSE/2018

O Diretor do Centro Socioeconómico no uso de
suas atribuições, de acordo com o disposto no art.
13, do Regimento da UFSC,

RESOLVE

Art. I' - Alterar o Art. I' do edital 008/CSE/201 8, que passa a ter a seguinte) redação

Art. I' - Convocar os membros do Colegiado do Curso de Graduação em Administração, na modalidade a
distância, para elegerem o Coordenador e o Subcoordenador, para um mandato de 02 (dois) anos, a partir
de 10 de julho de 2018, que será realizada em obediência aos dispositivos legais que regem o assunto,
mediante o voto direto e secreto.

Art. 2' - Prorrogar o cronograma das eleições para escolha do Coordenada)r e Subcoordenador do Curso
de Graduação em Administração, convocadas através do Edital 008/CSE/201 8.

a)
b)
c)
d)
e)
D
g)

Divulgação do Edital até 18 de maio de 201 8;
Início do registro de chapas em 21 de maio de 201 8;
Fina[ do registro das chapas 29 de maio de 20] 8;
Homologação das chapas até 30 de maio de 201 8;
Período para a campanha eleitoral de 3 1 de maio a 07 de junho de 201 8;
Eleição em 08 dejunho de 201 8, das 09h às 20 horas;
Prazo para interposição de recurso da apuração do resultado até às }7 horas do dia 12 de junho de
2018

Art. 3' - Alterar o Art. 1 7 do edital 008/CSE/201 8, passando a ter a seguinte redação

Art. 1 7 - O local de votação será na Coordenadoria dos Cursos de Graduaçêjo do CSE, sala 013, Térreo do
Bloco C do CSE.

Florianópolis, 18 de maio de 201 8
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