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RETIFICAÇÃO Nº 01 - EDITAL CEAD/UDESC Nº 012/2012   
 
O Diretor Geral do Centro de Educação a Distância da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, 
CEAD/UDESC, no uso de suas atribuições legais, torna público aos candidatos interessados ao Edital CEAD/UDESC 
Nº 012/2012 – PROCESSO ELEITORIAL SETORIAL CEAD - PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DOCENTE 
NOS COLEGIADOS CEAD/UDESC, que nesta data foram retificadas, no mesmo, as seguintes informações:  
 
I. Nos itens de abertura, leia-se: 
Abre inscrições, fixa data, horário e critérios para eleição de representante do segmento docente no 
CONCENTRO/CEAD-Conselho de CENTRO do CEAD - Centro de Educação a Distância, CONSAD-Conselho de 
Administração da UDESC e CONSUNI-Conselho Universitário 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, 
expede e faz publicar, para conhecimento público, o presente Edital de Instauração do Processo Eleitoral para 
04(quatro) vagas para titular e respectivo suplente de representante do segmento docente no 
CONCENTRO/CEAD - Centro de Educação a Distância,  para 01 (uma) vaga para titular e respectivo suplente de 
representante do segmento docente no CONSAD-Conselho de Administração da UDESC e 01 (uma) vaga para 
titular e respectivo suplente de representante do segmento docente no CONSUNI-Conselho Universitário da 
UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina, nos seguintes termos: 
 
2. No item 1. DAS NORMAS GERAIS, leia-se: 

1.1. As vagas para representante do segmento docente no CONCENTRO/CEAD, CONSAD/UDESC e 

CONSUNI/UDESC, são privativas de docentes integrantes da carreira do Magistério Superior da UDESC, lotado no 

DPAD- CEAD - Centro de Educação a Distância, eleitos por votação direta e secreta, para um mandato de dois anos, 

vedada a reeleição.  

1.3. A inscrição e votação dos candidatos deverão ser efetuadas por chapa, da qual conste o nome do candidato a 

representante do segmento docente no CONCENTRO/CEAD vaga para titular e respectivo suplente, nome do 

candidato a representante do segmento docente no CONSAD/UDESC vaga para titular e respectivo suplente e o nome 

do candidato a representante do segmento docente no CONSUNI/UDESC vaga para titular e respectivo suplente .  

 

3. No item  9. DA HOMOLOGAÇÃO DOS ELEITOS, leia-se: 

9.1. Concluídos os trabalhos referentes ao processo eleitoral, o Diretor Geral do CEAD, à vista do resultado, publicará 

por Portaria Interna do CEAD o resultado da apuração e os nomes dos candidatos eleitos para representante do 

segmento docente no CONCENTRO/CEAD, CONSAD/UDESC e CONSUNI/UDESC, no prazo de 02 (dois) dias úteis 

após o encerramento das eleições. 

 

4. No item  10. DO MANDATO, leia-se: 

10.1. Os representantes do segmento docente no CONCENTRO/CEAD, CONSAD/UDESC e CONSUNI/UDESC, eleitos 

terão seus mandatos por 02 (dois) anos vedada a reeleição, com início na data da primeira reunião do 

CONCENTRO/CEAD, CONSAD/UDESC e CONSUNI/UDESC que se fizerem  presentes. 

Florianópolis, 01  de agosto de 2012. 

 
Prof. Dr. Estevão Roberto Ribeiro 

Diretor Geral do CEAD/UDESC 


