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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Ao vigésimo sétimo dia do mês de novembro de dois mil e dezoito, às treze horas, deu-se início a segunda

Reunião da Comissão Eleitoral para eleição de Representante do Centro de Ciências da Saúde (CCS), da

Universidade Federal de Santa Catarina, designada pela Portaria No. 323/201 8/CCS de 22 de novembro de

201 8 formada pelos Professores Patrícia Faria Di Pietro (presidente), Alexandre Sherlley Casimiro Onofre

e Ana lzabel Jatobá de Souza, em substituição a Portaria No. 267/201 8/CCS de 27 de setembro de 201 8, na

sala de reuniões do Conselho do CCS, localizada no primeiro andar do bloco B do CCS. Estavam presentes

os professores Patrícia Faria Di Pietro, Alexandre Sherlley Casimiro Onofre e Ana lzabel Jatobá de Souza.

Iniciou-se a reunião com a leitura dos documentos de inscrição dos candidatos. Inscreveram-se duas

chapas: I' chapa composta pelos professores Cláudia Angela Maziero Volpato, como titular (Departamento

de Odontologia) e Edevard José de Araújo, como suplente (Departamento de Medicina clínica cirúrgica),

e a 2' chapa composta dos Professores Erasmo Benício Santos de Morais Trindade, como titular

(Departamento de Nutrição) e Rubens Rodrigues Filho, como suplente (Departamento de Odontologia). As

inscrições estão de acordo com o $ 3' do Artigo 7' do Edital ao qual estabelece que: "A inscrição dos

candidatos titulares e respectivos suplentes somente será validada se os respectivos nomes constaram no

cadastro eleitoral expedido pelo setor responsável pela gestão de pessoas da UFSC". Desta forma, as

inscrições das duas chapas foram homologadas pela comissão. Os candidatos foram convocados, por meio

de e-mail, para estarem nesta reunião a fim de adequar o horário de votação ao horário de verão da UFSC,

de acordo com a Portaria Normativa N' 153/201 8/Cun de 19 novembro de 201 8, portanto estabeleceu-se o

mesmo dia 12 de dezembro de 2018, 7:30 à 13:30 horas, que foi acordo por unanimidade. Não havendo

mais o que discutir a Presidente da comissão Professora Patrícia Faria Di Pietro, deu a reunião como

encerrada às 14 horas. Eu, Professora Ana lzabel Jatobá de Souza, lavrei a ata que, após aprovação, será

assinada pelos membros da Comissão e pelos candidatos.
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