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EDITAL DE CONVOCAÇÃO N' 1/2019/GR
ALTERAÇÃO l

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de
suas atribuições e tendo em vista o que consta na Resolução Normativa n' 64/201 5/CUn, de 12 de
novembro de 201 5: na.Resolução Normativa n' 96/201 7/CUn, de 25 de abril de 2017, na Resolução
Normativa n' 129/2019/CUn, de 2 dejulho de 2019, e nas Portarias n' 25] 9, de 15 dejulho de 2005,
e n' 2562, de 21 de julho de 2005, ambas do Ministério da Educação, toma público, para
conhecimento e esclarecimento dos interessados, as seguintes alterações no Edital de.Convocação n'
1/2019/GR, de ] 0 de outubro de 20]9: '

No art. 2'. onde se lê

Art. 2' As inscrições dos candidatos serão realizadas conforme o disposto no art. 14
da Resolução n' 064/GR/2015, devendo a documentação ser entregue no período'de 16 a 29 de
outubro de 2019, das 14h às 17h30min,.na Secretaria-Geral dog Orgãos Deliberativos Centrais
desta Universidade, localizada no térreo do Prédio l da Reitoria.

Leia-se

Art. 2' As inscrições das candidaturas serão realizadas entre as 8h do dia 30 de
outubro e as 23h do dia 6 de novembro de 2019, exclusivamente por meio de formulário on-//ne.
cujo endereço será disponibilizado na página < >

No canil/ do art. 4?. onde se lê

Art. 4' A eleição acontecerá no dia 20 de novembro de 20]9, nos seguintes locais e
horários

Leia-se:

horários
Art. 4' A eleição acontecerá no dia 28 de novembro de 20]9, nos seguintes locais e

No art. 5', onde se lê

Art. 5' As dúvidas pertinentes ao processo eleitoral serão tratadas exclusivamente
pelo e-ma// conselhos@contato:ufsc.br.
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Leia-se:

Art. 5' As dúvidas pertinentes ao processo eleitoral serão tratadas exclusivamente
pelo e-maí/ eleicoestaes20 19(@contato.ufsc.br.

Florianópolis, 29 de outubro de 2019.
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