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EDITAL CEAD/UDESC Nº 006/2012  
PROCESSO ELEITORIAL SETORIAL CEAD - PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DISCENTE NO COLEGIADO 
PLENO DO DPAD-DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA  E  DE REPRESENTANTE DISCENTE NO 
CONCENTRO-CONSELHO DE CENTRO  DO CEAD-CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DA UDESC-
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 
 

Abre inscrições, fixa data, horário e critérios para eleição de representante do 
segmento discente no Colegiado Pleno do DPAD-Departamento de 
Pedagogia a Distância e de representante do segmento discente no 
CONCENTRO - Conselho de Centro do CEAD - Centro de Educação a 
Distância, da UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina. 

 
O CEAD - Centro de Educação a Distância da UDESC - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, por seu 
Diretor Geral Prof. Dr. Estevão Roberto Ribeiro, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Estatuto 
da UDESC e no Regimento Geral da UDESC, aprovado pela Resolução n ° 044/2007 - CONSUNI, de 01/06/2007 e 
considerando a deliberação do CONCENTRO/CEAD tomada na sessão realizada em 24 de fevereiro de 2012, expede e 
faz publicar, para conhecimento público, o presente Edital de Instauração do Processo Eleitoral para 01 (uma) vaga 
para titular e respectivo suplente de representante do segmento discente no Colegiado Pleno do DPAD - 
Departamento de Pedagogia a Distância e para 01 (uma) vaga para titular e respectivo suplente de 
representante do segmento discente no CONCENTRO - Conselho de Centro do CEAD - Centro de Educação a 
Distância, da UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina, nos seguintes termos: 
 
1. DAS NORMAS GERAIS 
 
1.1. As vagas para representante do segmento discente no Colegiado Pleno do DPAD-Departamento de Pedagogia 
a Distância e para representante do segmento discente no CONCENTRO - Conselho de Centro do CEAD, são 
privativas de Discentes regularmente matriculados no CEAD - Centro de Educação a Distância. 
 
1.2. É vedada a inscrição de candidato à reeleição ou recondução, mesmo que invertendo a representação entre titular 
e suplente. 
 
1.3.  A inscrição do candidato deverá ser efetuada por chapa, da qual conste o nome do candidato a representante do 
segmento discente no Colegiado Pleno do DPAD-Departamento de Pedagogia a Distância e representante do 
segmento discente no CONCENTRO - Conselho de Centro do CEAD, vaga para titular e respectivo suplente.  
 
1.4. O candidato deverá solicitar o registro de sua candidatura no período compreendido entre 11 de abril a 11 de maio 
de 2012, das 14h às 18h. 
 
1.5. O requerimento de inscrição deverá ser endereçado à Comissão Eleitoral Setorial do CEAD - Edital CEAD/UDESC 
Nº 006/2012, mediante requerimento protocolado no setor de protocolo do CEAD/UDESC, no seguinte endereço: 

A COMISSÃO ELEITORAL SETORIAL DO CEAD/UDESC  - INSCRIÇÃO -  EDITAL CEAD/UDESC Nº 006/2012 
UDESC-UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
CEAD - CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
Av. Madre Benvenuta, 2007   
CEP: 88.035-001 - Itacorubi,  
Florianópolis, Santa Catarina – SC 

 
1.6.  Serão aceitas as inscrições enviadas pelo correio, através de SEDEX com AR, desde que postadas até a data do 
último dia para a inscrição, e preenchidos os demais requisitos necessários. 
 
1.7. No ato da inscrição, o candidato deverá anexar: 

1.7.1.  Requerimento de inscrição;      
1.7.2. Comprovante, de matrícula no CEAD/UDESC;  
1.7.3. Declaração (titular e suplente) de que aceitará a investidura, se eleito; 

         1.7.4. Declaração que não é candidato à reeleição para o mesmo cargo. 
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A fidedignidade das informações contidas no Requerimento de inscrição é de inteira responsabilidade do candidato. 
 
1.8. No dia 01 de junho de 2012, às 15h, a Comissão Eleitoral Setorial CEAD procederá, em sessão pública, na sede do 
CEAD (hall de entrada), o sorteio da ordem dos candidatos para inclusão na cédula única de votação. 
 
1.9. A votação pela comunidade universitária DISCENTE do CEAD – Centro de Educação a Distância, será realizada no 
22 de junho de 2012.   
 
2. DOS VOTANTES 
 
2.1. Constitui o colégio eleitoral da eleição para representante do segmento discente no Colegiado Pleno do DPAD-
Departamento de Pedagogia a Distância e do representante do segmento discente no CONCENTRO - Conselho de 
Centro do CEAD, DISCENTES regulamente matriculados no CEAD - Centro de Educação a Distancia.  
 
2.2. A RELAÇÃO DOS DISCENTES votantes será elaborada pela DEG - Direção de Ensino de Graduação do Centro, 
em ordem alfabética, numerada e encaminhada à Comissão Eleitoral até 03 de maio de 2012 para que esta, até 18 de 
maio de 2012, faça a publicação. 
 
3. DA COMISSÃO ELEITORAL 
 
3.1. A Comissão Eleitoral Setorial CEAD, designada pelo Diretor Geral do CEAD - Centro de Educação a Distância, 
através de Portaria Interna observado o Estatuto e Regimento Geral da UDESC, composta por representantes dos 
segmentos da comunidade universitária. O Diretor Geral escolherá também o Presidente e o Secretário. 
 
3.2. Compete a Comissão Eleitoral: 
       3.2.1. Operacionalizar o processo eleitoral para o qual foi designada; 
       3.2.2. Homologar as inscrições das candidaturas; 
       3.2.3. Publicar, até a data fixada para a homologação das inscrições, a relação dos integrantes do colégio eleitoral; 
       3.2.4. Garantir o cumprimento irrestrito do presente Edital; 
       3.2.5. Organizar e designar mesas receptoras e escrutinadoras dos votos; 
       3.2.6. Garantir a lisura e normalidade do processo eleitoral; 

 3.2.7. Apresentar relatório detalhado e conclusivo ao Conselho de Centro do CEAD, para homologação e 
proclamação do resultado final. 

 
3.3. Compete a Comissão Eleitoral Setorial garantir o cumprimento dos dispositivos definidos pelo Estatuto e Regimento 
Geral da UDESC e o presente Edital no que concernem as regras da campanha eleitoral dos candidatos. 
 
3.4. As decisões da Comissão Eleitoral Setorial são tomadas por deliberação da maioria dos seus membros presentes à 
respectiva reunião. 
 
4. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS: 
 
4.1. A homologação das inscrições dos candidatos caberá à Comissão Eleitoral Setorial do CEAD, observadas as 
normas do Estatuto e Regimento Geral da UDESC, e os termos do presente Edital, cabendo ao Diretor Geral do CEAD 
a publicação da decisão por Portaria Interna do CEAD, no dia 18 de maio de 2012 no mural e site do CEAD. 
 
4.2. Da homologação da inscrição do candidato caberá pedido de reconsideração à Comissão Eleitoral Setorial até 02 
(dois) dias úteis após a publicação da homologação da inscrição. 
 
4.3. Os pedidos de reconsideração à Comissão Eleitoral Setorial deverão ser julgados e publicados em até 03 (três) 
dias úteis. 
 
4.4. Da publicação dos resultados dos pedidos de reconsideração, caberá recurso em última instância ao CONCENTRO 
- Conselho de Centro em até 02 (dois) dias úteis, o qual deverá decidir e publicar o resultado em até 03 (três) dias úteis 
após a apresentação do recurso.  
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4.5.  É vedada após a homologação da inscrição do canditado, a substituição de candidato ao cargo de titular e 
suplente, exceto em caso de morte. 
 
5. DA PROPAGANDA ELEITORAL E DOS DEBATES ENTRE OS CANDIDATOS 
 
5.1. A propaganda eleitoral somente é permitida após a homologação da inscrição do candidato. 
 
5.2. Além das normas citadas no art. 113 do Regimento Geral da UDESC, poderão, ainda entre candidatos 
homologados, ocorrerem debates no Centro até 03 (três) dias antes da votação,  devendo ser dirigido convite a todos 
os candidatos com a antecedência mínima de 03 (três) dias. 
 
5.3. O pedido de autorização para a realização de debates deve ser encaminhado à Comissão Eleitoral Setorial, com 
antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da realização do debate. 
 
5.4. Nas dependências do CEAD e Polos de Apoio Presencial, a veiculação da propaganda eleitoral dos candidatos, 
fica limitada aos espaços definidos pela Comissão Eleitoral Setorial. 
 
5.5. É vedado a utilização de alto-falantes, amplificadores de som, ou quaisquer outros equipamentos sonoros no 
âmbito do Centro e Polos de Apoio Presencial. 
 
5.6. Não será permitida a veiculação de propaganda que atente quanto à honra, a moral e a dignidade dos candidatos, 
bem como ao conceito da UDESC e CEAD. 
 
5.7. O candidato, desde que dada ciência à Comissão Eleitoral Setorial, podem constituir comitê de propaganda, 
formado exclusivamente por docentes, técnicos universitários e discentes do CEAD. 
 
6. DAS MESAS ELEITORAIS RECEPTORAS 
 
6.1. Os trabalhos eleitorais serão procedidos por Mesas Eleitorais Receptoras constituídas por 01 (um) Presidente, 01 
(um) Secretário, 02 (dois) Mesários e 01 (um) Suplente indicado pela Comissão Eleitoral Setorial. 
 
6.2. Serão constituídas tantas Mesas Eleitorais Receptoras quantas forem necessárias, para receber os votos dos 
discentes. 
 
6.3. Cada candidato poderá indicar à Comissão Eleitoral até 02 (dois) fiscais e respectivos suplentes, por mesa eleitoral, 
dentre os votantes, para acompanhar e fiscalizar os trabalhos eleitorais. 
 
6.4. A indicação dos fiscais à Comissão Eleitoral Setorial deverá ocorrer por escrito e com antecedência mínima de 24 
(vinte e quatro) horas da votação. 
 
6.5. Ao Presidente da Mesa Eleitoral Receptora compete o exame do material usado no processo eleitoral, a adoção de 
providências que cada caso requeira e a condução do processo eleitoral. 
 
6.6. Das decisões da Mesa Eleitoral Receptora cabe recurso, imediatamente, à Comissão Eleitoral Setorial que 
deliberará o pedido. 
 
7. DA VOTAÇÃO 
 
7.1. A votação será realizada no dia 22 de junho de 2012, assim especificada: 

7.2.1.  pela comunidade universitária formada pelo Corpo Discente, no horário das 17h às 21h, tendo como local  
os Pólos de Apoio presencial constantes no Anexo I parte desse Edital. 

 
7.2. O voto será direto e secreto, por chapa, não será permitido voto cumulativo, por procuração ou correspondência. 
 
7.3. Cada votante se identificará por documento de identidade com foto, junto à Mesa Eleitoral Receptora, antes de 
assinar a lista de votantes. 
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7.4. A cédula de votação será única e rubricada pelo Presidente e por 02 (dois) Mesários da Mesa Eleitoral Receptora, 
da qual conste o nome do candidato a representante do segmento discente no Colegiado Pleno do DPAD-
Departamento de Pedagogia a Distância e representante do segmento discente no CONCENTRO - Conselho de Centro 
do CEAD, vaga para titular e respectivo suplente. 
 
7.5. No dia da votação não será permitida a propaganda eleitoral no recinto das Mesas Eleitorais Receptoras, sendo 
permitido aos votantes, exceto Comissão Eleitoral Setorial, Mesas Eleitorais Receptoras e Comissão Escrutinadora, o 
uso de camisetas de campanha ou adereços de campanha. 
 
7.6. No dia da votação todos os integrantes da Comissão Eleitoral Setorial, Mesas Eleitorais Receptoras, Comissão 
Escrutinadora e Fiscais deverão estar devidamente identificados com crachá contendo o respectivo nome e a função no 
processo eleitoral. 
 
7.7. No dia da votação não haverá suspensão das aulas e atividades administrativas do CEAD e Polos de Apoio 
Presencial. 
 
7.8. Encerrados os trabalhos de votação, a Mesa Eleitoral Receptora, de imediato, lavrará a Ata respectiva, devendo a 
mesma ser assinada por todos os integrantes da Mesa e pelos fiscais presentes, e as urnas serão lacradas e 
devidamente rubricadas pelo Presidente. 
 
7.9. Na Ata deve constar o número de votantes inscritos, o número dos que não votaram (abstenções), as impugnações 
e as demais ocorrências julgadas pertinentes. 
 
7.10. Concluídos os procedimentos referidos no item anterior, as urnas deverão ser encaminhadas, imediatamente, à 
Comissão Eleitoral Setorial, à qual, por sua vez, deverá inspecionar todo o material recebido e encaminhá-lo de pronto 
à Comissão Escrutinadora. 
 
8. DA APURAÇÃO 
 
8.1 A Comissão Escrutinadora será composta de 01 (um) docente, que será o Presidente, 01 (um) técnico universitário, 
que será o Secretário, e 01 (um) discente, indicados pela Comissão Eleitoral Setorial CEAD. 
 
8.2. A apuração terá caráter público e será realizada na sede do CEAD/UDESC a partir das 13h do dia seguinte da 
votação. 
 
8.3. Os votos em cédulas com emenda ou rasura serão considerados nulos. 
 
8.4. Os protestos ou impugnações deverão ser fundamentados e encaminhados, durante a apuração, à Comissão 
Eleitoral Setorial, que deliberará o pedido no ato. 
 
8.5. Encerrada a apuração, será lavrada e assinada, pela Comissão Escrutinadora, Ata constando todos os dados do 
pleito, como o número total dos votantes inscritos; o número de votos obtidos por cada um dos candidatos e os votos 
brancos, nulos e faltantes do colégio eleitoral. 
 
8.6. A Comissão Escrutinadora promoverá de imediato, após o término da apuração dos votos, a entrega da Ata e de 
todo o material eleitoral à Comissão Eleitoral Setorial. 
 
8.7. A Comissão Eleitoral Setorial, de posse das Atas e Relatórios referentes ao processo eleitoral, fará o seu Relatório, 
encaminhando-o em até 48 (quarenta e oito) horas, ao Diretor Geral de Centro para as providências que se fizerem 
necessária. 
 
8.8. O resultado da votação será calculado, seguindo o voto universal, para cada votante igual um voto do colégio 
eleitoral, será considerado eleito o candidato que obtiver o maior número de votos válidos. 
 
8.9.   Havendo empate considerar-se-á eleito o candidato que tiver maior tempo de matrícula no CEAD, e no caso de 
persistir o empate, o de idade maior. 
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9. DA HOMOLOGAÇÃO DOS ELEITOS 
 
9.1. Concluídos os trabalhos referentes ao processo eleitoral, a Comissão Eleitoral Setorial, à vista dos resultados, 
divulgará o resultado das apurações e o nome do candidato eleito, cabendo ao Diretor Geral a publicação da Portaria 
Interna do CEAD de homologação dos eleitos no prazo de até 03 (três) dias úteis após o encerramento da eleição. 
 
9.2. Procedida à publicação do resultado final, a Comissão Eleitoral Setorial providenciará a lavratura da respectiva Ata 
com Relatório circunstanciado do processo eleitoral e encaminhará todo o material eleitoral ao Diretor Geral do CEAD, 
para submissão à homologação do CONCENTRO-Conselho de Centro. 
 
9.3. Dos resultados da apuração, caberá recurso ao CONCENTRO - Conselho de Centro do CEAD, no prazo de até 03 
(três) dias úteis após a publicação dos mesmos, o qual deverá decidir e publicar em até 03 (três) dias úteis o resultado 
do(s) recurso(s). 
 
10. DO MANDATO 
 
10.1. O representante do segmento discente (titular e suplente) no CONCENTRO/CEAD e o representante do 
segmento discente (titular e suplente) no Colegiado Pleno do DPAD - Departamento de Pedagogia a Distância do 
CEAD, eleitos, terão seus mandatos por 01(um) ano, vedada a reeleição. 
 
10.2.  O início do mandato é a data da primeira reunião que os eleitos se fizerem presentes nos respectivos colegiados. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1. Além das normas do presente Edital, deverá também ser observado o que dispõe o Estatuto da UDESC, bem 
como seu Regimento Geral. 
 
11.2. As normas do presente Edital são subsidiadas pelo Estatuto e Regimento Geral da UDESC. 
 
11.3. O descumprimento das normas eleitorais previstas neste Edital e na legislação que o subsidia poderá acarretar a 
impugnação e/ou cassação da candidatura, mediante processo apreciado pela Comissão Eleitoral Setorial CEAD, 
assegurado o direito de defesa e do contraditório. 
 
11.4. Nenhum candidato poderá ser membro de Comissão Eleitoral Setorial, Mesa Eleitoral Receptora ou Comissão 
Escrutinadora. 
 
11.6. No dia da votação não será permitida a propaganda eleitoral no recinto das Mesas Eleitorais Receptoras, sendo 
permitido aos votantes, exceto Comissão Eleitoral Setorial, Mesas Eleitorais Receptoras e Comissão Escrutinadora, o 
uso de camisetas de campanha ou adereços de campanha. 
 
11.7. No dia da votação todos os integrantes da Comissão Eleitoral Setorial, Mesas Eleitorais Receptoras, Comissão 
Escrutinadora e Fiscais deverão estar devidamente identificados com crachá contendo o respectivo nome e a função no 
processo eleitoral. 
 
11.8. No dia da votação não haverá suspensão das aulas. 
 
11.9. Os procedimentos do processo eleitoral obedecerão no que couber, à legislação eleitoral brasileira. 
 
11.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral, cabendo recurso ao Conselho de Centro. 
 
Florianópolis, 10 de abril de 2012. 

 
Prof. Dr. ESTEVÃO ROBERTO RIBEIRO 
Diretor Geral do CEAD/UDESC 
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ENDEREÇO DOS PÓLOS DE APOIO PRESENCIAIS = ANEXO I – EDITAL CEAD Nº 006/2012-DG/CEAD/UDESC 

POLO ENDEREÇO COORDENADOR/CONTATO 

ARARANGUÁ Rua Salvato Paladini s/nº. Bairro Nova Divinéia  
CEP 88.900-000 
(48) 3527 0966  
(48) 99184264 

Conceição Pereira José 
ararangua@ead.ufsc.br 
conceicaoteixeira@ead.efs.br 
(48) 3527.0966 
(48) 99184264 

BLUMENAU Alameda Rio Branco nº 574. Bairro Centro  
CEP 89.010-300 
(47) 3222-0400 

Marisa Elsa Demarchi 
uab_blumenau@sed.sc.gov.br 
gereiblumenaugab@sed.sc.gov.br 
(47) 3222-0400 

BRAÇO DO NORTE Rua Severiano Sombrio nº 492. Bairro Centro  
CEP 88.750-000 
(48) 3658-7902 
(48) 3658.3620 
(48) 3658.4268 

Maris Rafael da Rosa 
marisrafael@gmail.com 
bracodonorte@ead.ufsc.br 
(48) 3658-7902 
(48) 3658.3620 
(48) 3658.4268 

CHAPECÓ Rua Osvaldo Cruz 1556-E. Bairro São Cristovão.  
CEP: 89.803-361 
(49) 3329-8274 
 

Geni Câmara 
genicamara@hotmail.com 
chapecouab@hotmail.br 
(49) 3329-8274 
(49)9925-2541 

CONCÓRDIA Travessa Irmã Leopoldina nº 136. Bairro Centro 
CEP 89.700-000 
(49) 3442-3878 R230 
(49) 34423878 
(49) 8802-0277 
 

Leonita Cousseau 
leonitaco@yahoo.com.br 
uabconcordia@yahoo.com.br 
(49) 3442-3878 R230 
(49) 34423878 
(49)88020277 

CRICIUMA Av. Universitária. Nº: 345 - Bairro Universitário 
CEP 88806000 
(48) 34781248 
(48) 9993-1415 
 

Julio Cesar Viana 
polouabcriciuma@hotmail.com 
julioufsc@hotmail.com 
(48) 34781248 
(48) 3437-6061 
(48) 9993-1415 

FLORIANOPOLIS Rua Ferreira Lima. Nº: 82 
Centro – Subsolo  
CEP 88015420 
(48) 2106-5910 

CELINA CARDOSO CARNEIRO 
carneiro.celina@gmail.com 
uabfloripa@pmf.sc.gov.br 
(48) 2106-5910 

ITAJAÍ Avenida 7 de Setembro s/nº. Bairro Fazenda  
 CEP 88.302-400 
(47) 3398-5900 

ELIZANGELA RIBEIRO BOSCO 
elizbosco@gmail.com 
(47)99767197 

ITAPEMA Rua 402B s/nº. Bairro Morretes 
 CEP 88.220-000 
(47) 3368-2267 

Maria Bernardete Segalla 
uabpoloitapema@gmail.com 
(47) 3368-2267 

JOINVILLE Rua Luís Nienmeyer, s/n– Centro 
(47) 34452839 
 

Marcos Edgar Hasper 
marcosedgar@joinville.sc.gov.br 
polojoinville@joinville.sc.gov.br 
(47) 34452839 

LAGUNA  Rua Vereador Rui Medeiros s/nº. Bairro Portinho  
CEP 88.790-000 
(48) 3647-2808 

Maria de Lurdes Correa 
poloeadlaguna@gmail.com  
mlurdescorrea@hotmail.com 
(48) 3647-2808 

PALHOÇA Rua João Pereira dos Santos, 305 – Bairro Ponde do 
Imaruim – Palhoça 

Luzinete Aparecida Dutra Barbosa 
luzinete.barbosa@bol.com.br 

mailto:ararangua@ead.ufsc.br
mailto:conceicaoteixeira@ead.efs.br
mailto:uab_blumenau@sed.sc.gov.br
mailto:gereiblumenaugab@sed.sc.gov.br
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mailto:bracodonorte@ead.ufsc.br
mailto:genicamara@hotmail.com
mailto:chapecouab@hotmail.br
mailto:leonitaco@yahoo.com.br
mailto:uabconcordia@yahoo.com.br
mailto:polouabcriciuma@hotmail.com
mailto:julioufsc@hotmail.com
mailto:carneiro.celina@gmail.com
mailto:uabfloripa@pmf.sc.gov.br
mailto:elizbosco@gmail.com
mailto:uabpoloitapema@gmail.com
mailto:marcosedgar@joinville.sc.gov.br
mailto:polojoinville@joinville.sc.gov.br
mailto:poloeadlaguna@gmail.com
mailto:mlurdescorrea@hotmail.com
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 CEP: 88.130.475 
Prédio da Faculdade Municipal de Palhoça 
(48) 3341-2677 
(48) 33420869 
(48) 9926-1679 

luzinetedutra@gmail.com 
polopalhoca@hotmail.com 
palhoca@ead.ufsc.br 
(48) 3341-2677 
(48) 9926-1679 

PALMITOS Rua Independência nº 100. Bairro Centro 
CEP 89.887-000 
(49) 3647-0588 r215 
 (49) 99815211 
(49) 3647-9615 
(49) 3647-9600 
 

Marlise Eloi Bugs 
bugs_marlise@yahoo.com.br 
uab@palmitos.sc.gov.br 
(49) 3647-0588 r215 
(49) 3647-9615 
(49) 3647-9600 
(49) 99815211 

POUSO REDONDO Avenida 1º de Maio, s/nº 
Centro 
CEP: 89172000 
(47) 3545-1936 
(47) 9183-3935 
(47) 3545-1133 

Cristiani Amancio 
cristianiamancio@yahoo.com.br 
(47) 3545-1936 
(47) 9183 3935 
(47) 9183-3935 
(47) 3545-1133 

OTACÍLIO COSTA Avenida Beira Rio, s/n  
Igaras 
CEP 88540000 
 (49) 3275-0280  
(49) 3275-0273 
(49) 9936-8736 

Sandra Terezinha Nunes Coelho Zuchinalli 
sandrazuchinalli@hotmail.com 
polo.uab.otc@hotmail.com 
(49) 3275.0166 
 
 

SÃO BENTO DO 
SUL 

Rua Luis Fernando Hastreiter nº 180. Bairro Centenário – 
CEP 89.200-000 
(47) 3634-2696 
(47) 3633-2866 
 

Débora Barni de Campos 
debarni@hotmail.com 
(47) 3633-2866 
(47)96046178 
begin_of_the_skype_highlighting 
 

SÃO JOSÉ Rua Osvaldo Cruz . Nº: s/n  
Forquilinhas 
CEP: 88106735  
(48) 3381-7418 
(48) 3257-2490 
3381 7418 – Sec Educ 
 

MARIA SOLANGE COELHO BORGES 
maria_solange62@yahoo.com.br 
coordpolouabsj@hotmail.com 
(48) 3381-7418 
begin_of_the_skype_highlighting 

SÃO MIGUEL DO 
OESTE 

Rua La Salle nº 1824. Bairro Centro  
CEP 89.900-000 
(49) 3621-4268 
(49) 3622-0014 
(49) 84031140 

Sirlei Carvalho Pinto Ramos 
polouabsmo@hotmail.com 
sirlei@hotmail.com 
(49) 3621-4268 
(49) 84031140 

TUBARÃO Rua Manoel Miguel Bittencuort nº 589. Bairro Humaitá de 
Cima - CEP 88.708-050 
(48) 3628-0652 
(48) 3628-1216 
(48) 99879765 

Mara Erenice Agerte Beck Waterkemper 
polouabtubarao@gmail.com 
marabeckw@gmail.com 
(48) 3628-0652 
(48) 3628-1216 

TREZE TÍLIAS RUA DOS PIONEIROS, 79  
Centro 
CEP: 89650000  
(49) 3537-0249 
32572490 - polo 

MARI PIAIA 
maripiaia@yahoo.com.br 
mrpiaia@gmail.com 
(49) 3537-0249 
(49 )3537 -0050 
(49) 8839 7701 
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