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EDITAL Nº 08/2022/CFH

O Vice-Diretor Pro Tempore do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, no 
uso de suas atribuições, em conformidade ao Regimento Geral da UFSC, e tendo em vista o 
Processo digital nº 23080.066140/2022-17;

RESOLVE:

1. Convocar o Colégio Eleitoral do Departamento de Geologia para as eleições 
de Chefe e Subchefe do Departamento, mandato 2022-2024.

       2.  As  inscrições  deverão  ser  encaminhadas  para  o  e-mail  do  Presidente  da 
Comissão Eleitoral  (murilo.espindola@ufsc.br), a partir das 8h do dia 07 de novembro de 
2022 até às 16h do dia 08 de novembro de 2022. No corpo do e-mail deverão ser preenchidos  
os nomes dos candidatos a Chefe e Subchefe.

3. A homologação das inscrições será realizada no dia 08/11/2022, entre 16h e 
18h.  Caso não haja  chapas  inscritas,  será  aberto  novo prazo de inscrição,  no período de 
08/11/2022 a partir das 18h até às 16h do dia 09/11/2022, seguindo o mesmo procedimento 
indicado no item 2. Excepcionalmente neste caso, a homologação das inscrições aconteceria 
no dia 09/11/2022, entre 16h e 18h.

4.  A  divulgação  das  chapas  homologadas  será  realizada  no  site  do 
Departamento de Geologia (https://geologia.ufsc.br/), conforme cronograma apresentado nos 
itens anteriores. 

5.  A eleição  será  realizada  no  dia  22/11/2022 das  09h às  17h,  via  sistema 
eletrônico de votação e-Democracia. Excepcionalmente, caso a data em questão não esteja 
disponível  no  sistema  e-democracia,  a  eleição  será  realizada  no  primeiro  dia  disponível 
subsequente,  com  ampla  divulgação  no  site  do  Departamento  de  Geologia 
(https://geologia.ufsc.br/).

6. A homologação do resultado da eleição ocorrerá em Reunião Extraordinária 
do Colegiado do Departamento, que será realizada no dia 25/11/2022, às 09h50min.

7. A divulgação do resultado das eleições será no dia 25/11/2022, na página do 
Departamento de Geologia ( https://geologia.ufsc.br/).

 8. Após a homologação do resultado da eleição, os nomes do Chefe e Subchefe 
serão enviados para as instâncias superiores da UFSC para as devidas providências.

Florianópolis, 01 de novembro de 2022.
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