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EDITAL 007/CSE/2019

O DIRETOR DO CENTRO SOCIOECONÓMICO no uso de suas
atribuições torna pública a retinicação do Edital 006/CSE/2019, conforme
especificado a seguir:

1) Onde se lê

"Art. I' - Convocar os membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Administração(PPGA) para elegerem o Coordenador e o Subcoordenador, para um
mandato.de 02 (dois) anos, a parir de 29 de julho de 2019, que será realizada em
obediência aos dispositivos legais que regem o assunto, mediante o voto direto e
secreto"cre

Leia-se

"Art. I' - Convocar os membros do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Administração.(PPGA) para elegerem o Coordenador e o Subcoordenador, para um
mandato de 02 (dois) anos, a partir de 01 de julho de 2019, que será realizada em
obediência aos dispositivos legais que regem o assunto, mediante o voto direto e
secreto"r

2) Onde se lê

"Art. 2' - A eleição será realizada, em fumo único, no dia
segunda-feira, das às 12h00min e das 14h00min às 17h00mín".

10 de junho de 2019,

"Par({grqÁo zín/co. Para Hino de detalhamento do processo são fixadas as seguintes datas

g) Eleição no dia 10 dejunho de 2019, das 09h às 12h e das 14h às 21h";

Leia-se

"Art. 2' - A eleição será realizada, em tumo único, no dia 10 de junho
segunda-feira, das 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min"

de 2019,

'Parágr({Áo zín/co. Para fins de detalhamento do processo são Hlxadas as seguintes datas

g) Eleição no dia 10 dejunho de 2019, das 09h às 12h e das 14h às 17h;"
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3) Onde se lê

"Art. 5' - Poderão votar na eleição todos os membros do Programa de Pós-Graduação
em Administração (PPGA)"

"Parágrafo único. Não será permitido o voto cumulativo,
separado, conforme previsto no Regimento da UFSC"

por procuração ou em

Leia-se

"Art. 5' - Poderão votar na eleição todos os membros do colegiada do Programa de Pós-
Graduação em Administração(PPGA)"

$ 1 .' Professores participantes do Programa de Serviços Voluntários(PSV) não
poderão votar, de acordo com a Resolução Normativa n' 67/201 5/Cun.

g 2.' Não será pemiitido o voto cumulativo, por procuração ou em separado,
conforme previsto no Regimento da UFSC".

4) Onde se lê

"Art. 6' - Poderão inscrever-se como candidatos professores adjuntos, associados e

titulares, integrantes da carteira do magistério, com mais de dois anos na UFSC

"Parágrafo único. A CheHla de Departamento será exercida por professor com regime
de dedicação exclusiva e, facultativamente, de tempo integral'

Leia-se

"Art. 6.' - Poderão inscrever-se como candidatos os docentes permanentes com título de
doutor e em exercício efetivo no magistério, com mais de dois anos na UFSC, do
Programa de Pós-Graduação em Administração"

'$ 1 .' Professores participantes do Programa de Serviços Voluntários (PSV) não
poderão se candidatar, de acordo com a Resolução Normativa n' 67/2015/Cun"

"$ 2.' A Coordenação de Curso será exercida por professor com regime de
dedicação exclusiva e, facultatívamente, de tempo integral"
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5) Onde se lê

"Art. 16 - O local de votação
Relações Internacionais'.

será na Secretaria do Departamento de Economia e

Leia-se

"Art. 16 - O local de votação será na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em
Administração (PPGA)"

6) Onde se lê

Art. 26 "Terminada a votação e decididos os recursos apresentados, proceder-se-á a
apuração e totalização dos votos"

Leia-se

A«. 26 "Terminada a votação, proceder-se-á a apuração e totalização dos votos"

7) Onde se lê

"Art. 28 -- O resultado será divulgado a partir do dia 24 de maio de 2019, nos murais da
Direção do Centro Socioeconómico e do Programa de Pós-Graduação em
Administração(PPGA) e nos endereços eletrõnico htto://cse.ufsc.br/ e
httD://Diga.ufsc.br/"

Leia-se

"Art. 28 -- O resultado será divulgado a partir do dia 1 1 de junho de 201 9, nos murais da
Direção do Centro Socioeconómico e do Programa de Pós-Graduação em
Administração (PPGA) e nos endereços eletrânico httn://cse.ufsc.br/ e
htto://ooaa.ufsc.br/'

Prof. Dr. Irineu Manoel de Souza
Diretar do CSE/UFSC Florianópolis, 24 de abril de 2019
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