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Nova data das eleições para coordenador e subcoordenador do curso de 
graduação em Tecnologias da Informação e Comunicação – EDITAL Nº 

012/CTS/ARA/202 

 

A comissão eleitoral, reunida no dia 09 de setembro de 2021, comunica 
que, conforme informado pelo e-Democracia | UFSC, não houve disponibilidade 
para realização das eleições em 06 de setembro de 2021 para os cargos de 
Coordenador e Subcoordenador do Curso de Graduação em Tecnologias da 
Informação e Comunicação, devido ser dia não letivo na UFSC e assim, não ter 
expediente para fornecimento de suporte técnico. 

Contudo, conforme prevê o edital, Art. 1o, Parágrafo único: “Caso a data 
não esteja disponível no Sistema e-Democracia, a eleição será agendada para o 
dia útil posterior mais próximo disponível". Sendo assim, as eleições foram 
reagendadas para ocorrerem em 15 de setembro de 2021. 

As demais datas constantes no Edital de Convocação no 012/CTS/ARA/2021 
sofrerão alterações, conforme segue: 

Art. 2o – O Coordenador e o Subcoordenador serão escolhidos, dentre os 
professores do curso, para um mandato de dois anos, com início em 29 de setembro de 
2021 (anteriormente, a previsão era de ocorrer em 23 de setembro de 2021). 

Art. 6o – A homologação das inscrições pela comissão eleitoral designada 
ocorrerá no dia 20 de setembro de 2021 (anteriormente era 13 de setembro de 2021). 

Art. 26 – Para fins de detalhamento do processo são fixados os seguintes prazos: 

IV - Eleição em 15 de setembro de 2021, das 09 às 17 horas por meio do Sistema 
de Votação OnLine e-Democracia no endereço https://e-democracia.ufsc.br.  

VI – Prazo para interposição de recursos: 48 horas após publicação da divulgação 
do resultado, exclusivamente por meio eletrônico, encaminhados à Secretaria Integrada 
de Graduação (SIG) no endereço sig.cts.ara@contato.ufsc.br. 

 

Araranguá, 10 de setembro de 2021 
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ANDRÉA CRISTINA TRIERWEILLER 

Presidente da Comissão Eleitoral 
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