
EDITAL DE  ELEITORAL  

CENTRO DE  DA  

 DOCENTES PARA  DE ENSINO, PESQUISA E 
 E PARA   

           O Diretor do Centro de  da  no uso das  que lhe  conferidas 
pelo Art. 10 do Regimento Geral da Universidade Regional de Blumenau e, especialmente as que 
lhe confere o Art. 02oda   087/2020, CONVOCA os integrantes do Conselho do CCS, 
definidos no Art. 13 do Regimento Geral da Universidade Regional de Blumenau, para  a 
se realizar em 22/02/2021 (Segunda-Feira), entre 08 (oito) e 17 (dezessete) horas, por meio de 
link a ser encaminhado pela DTI ou pelo CCS, para o e-mail pessoal do   de 
cada conselheiro.  

             nestes certames, 2 (duas) vagas para docentes no Conselho de Ensino, Pesquisa 
e  (CEPE), e 2 (duas) vagas para docentes no Conselho  (CONSUNI). Os 
docentes eleitos  o Centro de  da  nestes respectivos conselhos, no 

 2021/2023.  

 se candidatar quaisquer professores do quadro da universidade, lotados em 
departamentos pertencentes ao Centro de  da  Os professores eleitos para o CEPE 

 participar de  mensais, geralmente, a ocorrerem em dias de -feira, no 
 vespertino, e de mais uma  mensal na  de Ensino ou na  de 

Pesquisa. Os professores eleitos para o CONSUNI  participar de  mensais, 
geralmente, a ocorrerem em dias de quinta-feira, no  vespertino. 

Relativas  vagas para o CEPE, os docentes eleitos  em conjunto, como 
 as  em cada  No caso de  haver consenso, o docente mais 

votado pelos membros do Conselho do CCS  escolher a  na qual  
enquanto o segundo colocado  da outra  No caso de empate na  e de  
consenso,  a antiguidade na FURB. Cada representante eleito para o CEPE  
quatro horas atividades para desempenho de suas  neste conselho.   pagamento 
de horas para  no CONSUNI. 

Para se inscrever  vagas indicadas neste certame, o professor do quadro  
encaminhar mensagem de seu e-mail pessoal do   entre 15 e 18/02/2021, 
manifestando candidatura para o CEPE e/ou CONSUNI, para ccs@furb.br. As   
homologadas em 19/02/2021.  

 

 
 
 

Prof. Dr. Carlos Roberto de Oliveira Nunes 
Diretor do Centro de  da  

Blumenau, 15 de fevereiro de 2021 


