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EDITAL 001/CSE/2021

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

RESOLVE:

Art. 1 - Convocar os membros do Colegiado do Curso de graduação em Ciências Econômicas 
para elegerem Subcoordenador (a) de Curso, para um mandato até 27 de novembro de 2022, a 
partir  de 15 de março de 2021, que será realizada em obediência aos dispositivos legais que 
regem o assunto, mediante o voto direto e secreto.

Art. 2 - A eleição será realizada, em turno único, no dia 10 de março de 2021 e das 09 às 16 
horas.

Parágrafo  Primeiro  –  Caso  não  ocorra  a  disponibilidade  na  data  eleição  no  sistema  e-
democracia, será agendada a data disponível no próximo dia útil, sendo a divulgação realizada 
no site www.cse.ufsc.br  

Parágrafo segundo – Para fins de detalhamento do processo são fixadas as seguintes datas:

a) Início do registro de chapas 03 de fevereiro de 2021;
b) Final do registro das chapas 19 de fevereiro de 2021;
c) Publicação das chapas inscritas em 22 fevereiro de 2021;
d) Relação de votantes habilitados em 22 fevereiro de 2021.
e) Homologação das chapas até 24 de fevereiro de 2021;
f) Período para a campanha eleitoral de 25 de fevereiro a 09 de março de 2021; 
g) Eleição em 10 de março de 2021, das 09 às 16 horas;
f)   Divulgação do resultado eleitoral 11 de março de 2021

Art. 3 – O regimento do processo eleitoral será publicado no edital 002/CSE/2021. 

 Florianópolis, 27 de janeiro de 2021.

Prof. Dr. Irineu Manoel de Souza
Diretor do CSE
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