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RESOLUÇÃO NORMATIVA N' 02/CTS/ARA-2018, DE 26 DE ABRIL DE'2018

Aprova d Regimellto do Departamento de
:ompt4tação do Celltro de Ciências, Tecltologicls
e Salllde da Universidade Federal de Santa
Catarina.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS
E SAUDE, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. no uso 'de suas
atribuições, e tendo erll vista o que deliberou este Conselho em sessão realizada eln 06 de
dezeml)ro de 2017, conforme parecer constando à folha no 35 do processo n'
23080.068296/2017-75, '

RESOLVE

Art. I' -. Aprovar o Regimento do Departamento de Computação
Ciências, Tecnologias e Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina.

do Centro de

Art. 2' - O Regünento encontra-se anexo à presente Resolução Normativa

Art. 3' - Esta Resolução Noilnativa entra em vigor na data de sua publicação no Boletim
Oficial da Universidade.

rof. Dr. EuàÊnio limão
AraraDiretor do Cent

Por/. ng 2876#016/G
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Dirá
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Ai't. I" (1) )rcsentc Regimento ]cgulanlcnta as atividadcs clo [)el)atlatllcnLO dc (:olllputação
(DE(:) do C'entro cic Ciências, 'lecnologi:ts c Saúde (C'l S) da IJnixcisidadc Fcdclttl de Santa

Catarina (UFSC), nos planos didático: científico. aclmijlistiativo e discil)lit)ai.

Parágrafo étnico Os órgãos Dclitleralivos e l:xccuti-.,,os intcgianlcs deste l)epal'talucnto
tctão nonllas próprias. lcspeitadas as disposições constantes (ia legislação ibdcral. do Estatuto
e Regimento cla UF'SC. do Regimento do Centro e do ])lesente Regimento.

(=,\})ÍT(Jt,O ll
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/\rt. 2" - O Dedal'tainento de Computação do Ccntl'o de (.'iências. 'í'c'cno]ogias c Saú(]c da

Universidade Fccleral de Santa (:atarina é responsável pelas atividadcs de ensillo. l)csquisa.
extensão e adiliinlslrzlçao na área de Engenharia de Canil)uLítção. Sistei-nas cle (:lonlpulação.
Ciêllcia da (:omputação. Colnputa.ção /\ plicada e clcíTlais arcas aíltls.

/\r(. 3"-- C) [)epaitai]]ento dc Coma)ULação tcin cojlao n issão ]k)amai iecuisos hum:lhos.
assimilar. gerar c cleíltlir conjlecimentos ena Engenharia de Conlput:tção. Sistclnas de
Compl,Ilação: Ciência da Con)putação. C,ompufação AI)ligada c demais álcas afins.
prclmovcndo Q ensino. a pesquisa e a extensão de mancita integl-ada. visalldo a folillação de
cidadãos qualil'tcztdos l)ara o exercício profissional coma)lomcticlos na l)usca de soluções para
as necessidades cla sociedade.

c/\ [)í']'ui,o ]]i
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Art. 4"- O [)cl)aitamcnto de C]onlputação é constituído c adminisínldo. nos vários ní\eis. por
otgãos colegiados delibciativos e consultil,-os aiénl dc (3l-mãos exectlti\os.

ii" São órgãos colegiados deliberativos c consulta\os
a) Colegiada Pleno:
t]) Câmara Setolial de Adllliilistração.

$2' São Ót'mãos executivos:
a) C:hefla clo dc})artamciltLl:
11) Cootdciladoiias dc llnsiilo. flesquisa e Elxtcilsão;
c l Coordenaclotias de[)iscipíinas.

l$3" -- A criação cle novas Clooidenadoiias ou Coi)-iissõcs Pcrnlanet tcs (!cl)cndci:l d:t ampliLuüle
das necessidades quc dcvcnl scr agia:ngidas: ])rescr\;alado o melhor [l.incionamento do
1.)epallamcnto: e se efêtivará metiiante proposição cla Chefia ao Colegiada Pleno.

Arí. 5o /\ chefia do l)cpariamento de Comi)ralação co11tará com a Secrcíai'ia intcg!'a(la dc
l)epailamcnto (Slí)) \.inculada ã ciircção do centro. cine têi-n suas atei!)ulçõcs c Rotinas
deílnidas en] regillacnto pr(SI)iio.

2



CAPITtJ},O {V
!)O (:ÍI)l.íl:G í/\ !)(1) í'l ,EN{)

Art. {)' -- O (l:olcgiaclo I'lente é o órgão tnáxilllo clclitlcrativo c consultivo clc a.dlllinistiação do
[)epal-taincnto.

/\rt. 7" - O Coleglado Pleno é coillposto por:
1 - chefe clo [)cpartanlento. colho Premi(]cntc:

11 - subchc:h clo [)apartamento. como vice-Presidente;
]ll - todos os nlcmbros da carreira do Njagistério Superior. cotados no [)ei)aitamcnto:
lv - un] representante dos servidores lecnlco-adininistratix;os. lotado no [)e})atlí)tnento:
V - um representante do corpo discente.

gl" .-.- O representante mencionado no incisa l\.' sela eleito l)or seus l)ares. cm 'vottição secreta.
convocada e presidida pelo chefe clo Del)alta.mento. c terão ma1ldato cle dois anos. podendo
ser recoilduziclos.

l$2' -« /\ indicação dtt refli'esenLação estudantil
/\caclênlicos cla Unidade para ]l ítlldato cle um ano.

será de responsabilidade dos Gentios

g3" - Os representantes mencionados nos ii]cisos ]V c V dc-.,farão Lcr um ( 1) sup]cnic. in(ficado
ou cscolhíclo pelo mcslno l)iocesso e na nlcsma ocítsião dns titulares. aos tluais sut)stitucn]
ttutomaticamente nas ítlltas. iml)eclimentos e x,acânciíls.

i4" - /\ participação dc scrvidoies docentes e técnico-a(]mirlistiati''.'os neste ( nicgiaclo é
considerada ati'ç'idade aclnlinistiativa e o compítrccinlcnto às reuniões é ohíigaLç\lio c
prefêrencia] em relação a qualcluer outra atix'idade administrativa, de ensino. l)escluistt ou
exte13são,

.Ai't. 8" Compete ao Colegiaclo Pleno:
1 - elaborar e aprovar íts nonnas do seu [uncíonanlento, obcc]ccic]as às dii-etrizes csta])c]ecidas
pela legislação vigcnte:
11 - clcgct o chclb e o subcllefc. obscrx/ando o disposto na legislação sul)erítli=
11[ - c]cgcr os cootdcnadorcs de cnsi110. l)csquisa c extensão:
IV - al)io\-'ar as políticas de ensino. pesquisa e extensão do Departamento:
V - aprovar o Plano dc Aplicação dc Rccutsos:
v] - aprov'ar a pool)testa olçamcntáría a scl encaminhada à direção da Ui idade ptlra sci
incluída nít proposta orçamentária da Unidade:
Vl} - apiovai o Plêtno de Traballlo do [)epaiLanlento:
VTIT - prclmover o deseílvol'ç.ilnelito da pesquisa, do ensino c da extensão:
1:{ - pl'olho\.et' c cstmlular a pl'estação de serviços à (:ontunidadc. otnscl"ç,'d!\do a orientação
gcr:tl (to Consellln 1. Jnivelsitário:
X - ol-mental e llscalizat todas as :ltiviclades de ensino. pesquisa e extensão. l)elll como os
estágios supcrvisjolaadt)s dos adultos no â]] [lito do l)cparlalllcillo. nos d]vcisos i)í\-eis dc
estudos uni't'ersitãrios, de acordo com as normas estabelecidas:
XI - aprovar os l)togramas clc ensino díts disci})litlas a Galgo do l)epal'Lanlcnto. atendidas as
diieLiizes fixadas pela Cânlaia de Ensino cle Graduação=
XTt - af)ieciai a lotação, adntissão ou afastamenl.o cle prolbssorcs:
Xll] - exaininai. decidindo em segunda instâllc;ia sol)ic qualclucr assullto. as questões
suscitadas l)elos cloceníes e discentes- cill grau dc recurso. dcvi(lamente inft)t ma(tas c con
parecer:
XIV - cncatninllar à Direção da Urlidadc: infonnados c caiu Falecer. os asse lhos ctl.ja solução
t:iansccilda às suas atliLaulçõcs;
Xv - de]ibenn so])re pccJidos c]c aJttstamcnto de sei"ç'í(]orcs docentes e técnico-administ!-ati\,os
pala realização de cstuclos llo ])êiís e no exteiioi; ])or períodos sul)enojes zi flor.'villa ellas:
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XVI - dclcgai p(xleics à Câlnaia (tc ,\d111inistração. no âmbito dc sua colilpctência: })ara
(tccidli sol)re assuil]os constantes l os ]ilclsos ]ft. ]\'. \' v]. v'iT. \']]]. t). )\. XI c XÍv:
XVIJ - alterar o presente Regimento. pol manifestação expicssa (te 3/5 (três iuiiltos} clo total
dc seus rilcmbros:

XVlll - resolver os casos omissos neste RegimcnTtl.

Art. 9' -- O Colegiada Pleno teunii-se-á ordinarianlentc duas vezes a cadzl semestre e
cxtraoi-final-íarllentc quando convocado pelo Presidclltc ou a requerimento clc. pelo incnos. 1 /5
(unl quinto) dc seus mcmllros. com illclicação dos lnotíxcls da con't'ocação.

gí' - /\s rctuliõcs sótão mIaI-ondas cll} data. hora c local. com )elo illcilos cíois dias úteis dc
antecedência. Soíllcntc em casos dc ul'gêrlcia. ctcvidamciltc .jnstificacta. podcl-ão sci marcadas
em prazo intetioi. leão sendo toldada. entretanto. ailtcccdência inenoí tluc 24 (vinte c qual ro)

oI'a.s(

g2" -- Nos casos ci]] club as rcurtiões soam rcquericlas por. no míniirlo. 1.,'5 (uill cluinto) dos
lllembios do (=olcgiado do l)cpartanlcnto o Presidente deverá convoca-la cin até 5 (cinco) clizts
úteis: à exceção dos casos dc urgência. a partir cla entrega (lo requcrimcnlc]. ,:\s reuniões
realizar-se-ão num prazo de at:é 1 0 (clcz) dias de sua cona'oração.

Ar1. 10' -- /\s rcuiliõcs comptecn(]eiào uma l)arte clc cxpecjicnte. clcstinadi:t à discussão e
aprovação cla ata c a conlunlcações. c outra. à Ol-den d\) clitt. na dual sótão considerados os
:assuntos da pauta.

1lo -- Na convocação deverão estai destacados os assuntos quc tcião carátci dc ulgêncta. enl
l\mçã(} de exiguicladc cle prazos. sc íl)t o caso.

l$2' -- Mediante consulta ao plcJtárío, por iniciativa l)ró})tia ou a rcquerin cl to dc inclnbtos. o
Presidente poderá in'ç,ci'tcr a ordem dos ti'àLlãlhos ou suspcllclct' a parte de colllunicaç'õcs. i)ein
como dar ptcfbrência a deter linEtdos assuntos. dentre os constantes cla pauta.

\rí:. lj' -- O C:olcgiado I'leão fl-ir)ciclnará comi a maioria cle seus tuclHbrl,s e clclibciaiá l)or
maioria dos votos dos prese[[tes, exacto ]]ns casos previstos itcsLe I'egi tnento.

gt' hn caso cle urgência. e íilcxistincio quórum pata o luilcionajncillo. tl lJi-csídciltc })aLIcIa
decidir "ad ielbrei]dum" clo [)epart.a]neilto. ao qua] a decisão será subillctida dclltro (]e 3(]
(tlilüa) dias.

l$2' Persistindo a inexistência (]c cluóiunl pata a rlova ict.união. convocada com a lrlcsilla
[] aa]ídadc. sela o ato consídeTado latií]cac]o.

g3" . El-n caso de el-npate nas votações o Plcsictcnte leia. além do -.,OLO comum. o voto dc
clualidacle.

g4' Nas faltas c inl})cdinlcntos. o Cllctc do Dci)t\rtitmcnto
será substituído l)clo subcheíb cio Depailamcnto.

colho ]:'residente clo Colcgiado

CAPTTI.r1.,0 v
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Art. 12" A (.:finara Sctol-ia! é órgão dclil)crativo e consultix,o intci-nlcdiário na
admiil[stração (]a ].)cpartal\lento.



Ai't. ]3" -- A (-ãnlala Sctorial reunir-se-á. oidiilalianlcnlc. uma \'cz lloi illés

extraordinariamente. senil)rc que cotlçocadas. com picscnça cla maioria dc seus nicn)br{)s.
C

gí" -- As t'cuníões (]c ca(]a Cãinara Sctotial. (quando lloux-cr. serão coElvocaclas }lclo seu

res})cctiç'o Piesidcllte: por sua iniciati'ça ou a l)adido dc, pelo DIGnos- 1 /3 (um tc'lço) dc seus
mcillbtos: cm data. flora c local com l)clo illenos dois dias úteis cle a11tec'cdêilciíl. sendo ít l)atltít
da reunião previ:amei te di\,ulgacla i)eio [)cpa!-!ai unto. /'\ oiciem cio Dize das reuniões
extraordinárias não ])odci-á sollcl irlclusõcs ou alterações dos itens pícvistos lla edil''-'ocação.

g2" -- No caso de l)e(tido poi escrito de coi vocação dc reunião poi Falte tic i-neílli)ros cle unia
C'amara. o ]-espectivo. })residente deverá atender à solicitação no l)vazo máximo dc dois dias
Úteis. contado a pailii dc} inorllellto cla cnírega cjL} pedido c a l-cunião sem rcalizad:t num prazo
de até l (1) (dcz) dias dc sua con\locação.

i3' As decisões da Clâmara Scloiial sc darão ])ela maíoiia cíe sct s incnlhtos presclltcs à
reunião. lllill caso dc eiilpatc. o Prcs]dci)te terá. a]élll do voto coirluill. o \,'oto (]c clualídaclc.

g4" A. atit de cacau reunião cle Câmara. dcvidtimenfc al)ro\cicia: senil divulgadtt l)elo
[)epallamento. e enviac]a através de correio eletrânico aos ilaembi-os do C(}legiado Pleno.
dentro do prazo lnáxiino dc cinco dias úteis colltados a partir (to lrlolncilto (io ellcciramcnlo da
reuiltao.

l$S' De qualquer decisão de Câmara cat)clá interposição de recurso ao Clolcgiado T lodo. no
prazo de 6 (seis) ellas tltcis contados a pat'tii da data cla ctix.ulgação pelo [)ct)altamcnto. por
meio cle ]-cquerilnenta nesse sentido clirígicln ao chcíc do l)cpartajllcnto c
assinado l)elo interessado (caso de assunto dc inteicsse cspecílico} ou i)ol- no lllínilllo. 1../5

(uill cluinto) dos luenabros do Colegiada f'feno (caso de zlssuilÍo de intclesse gerz1l).

gó" - Recebido o iccurso. o chclb do t)apartamento (lcx,'clíi convocar a lcul íão do C:olcgiaclo
Pleno Fina apreciação do ]nesnlo, no prazo máximo (]e 5 (cinco) cliíts {ltcls. contados a paiíiE
díl data de entiegêt do iequeri111ento.

Á.i't. i14" -. A C:ân]ata l)oderii constítuii grupos de traba]]lo. c]e estu(]os c comissões cs})cci:tis
pata tlatttr dc assuntos csJ)ecíflcos. bcnl colmo solicitam paicccres técnicos a prolbssorcs dcsLc
ou dc outros De})aitalnentos/(. oordenadotias ou instituições.

,4rg. i5" A (.:ánlara Setoria] de A(imillisUação conapõc-se (]e:

1 - Chcíb do ll)cpar(amcnto. comia Presidente:
11 - Sutlchcíê do Departamento;
Tíi - Coorclcnadorcs cle [iisino. Pesquisa c Extensão:
IV - Supeix/isol dc unl dos laboratórios de ensino dc gractuação dcsigjlado l)elo cllcÍL do
Del)artanlcnlo

/\i't. !6" (=olnpete à Câlnaía Setoiial de Adllainistração:
[ - e]aborar e afilou'ar suas nolinas dc Riilçionanlento. obc(]ccidas às c]irctíizcs J]xa(]as )c]a
legislação xigenLc;
11 - fiscalizar o ctlinplimeilto do Plano de Trabalho clo Depal-ttinlcnto:
ITI - llscaliz.at- o cuil\])iilrlcnto clo Pl:ulo dc A])lIGação dc Reclusos;
IV - aprccial solicitações dc alocução. admissão ou af'.astaEnento clc sciviclolcs técnico-
adininistrati\os, pot delegação (lo Calcetado l)lcno:
V - autoiizai l)edi(tos de aíkistamento clc Proíbssores para Cursos. Scnlinátil)s: Slml)ósii)s.
([:ongrcssos e [incontros de iiltcicsse prcl[:issiona] c (]o Dcl)al-]alrlci to: flor fiel-ío(]o cíltlc oito

dias e novcilta dias, de acordo caiu a legislação vigente. l)or {lclcgação dc} (:oÍegiacio l)lodo:
VÍ - apicclar e i)lai)ifbstar-sc sobre a participação dc mcinbios do cora)o docclltc cnl íunçõcs
que rcsu]ten] em lec]uçào da disl)onibi]idilc]c ]lor:iria pala as atividadcs do L)epailanlento;
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Vll - supcrvisioilar as atividadcs dos l,abo!-at(1)tios dc l:ensino corados ilo l)e )aitaincnto:
Vlll - ci)caminhar aos (órgãos competentes listas dc 3natcri:lis (]c col suillo c Í)eiillancntc club
cle\.'em ser adcluirldos para o bom andamento dos tiilbalhos:
IX - clat)Oral o tnçaillcnto ailu:.l] pala o lu]]cionatncnto caos ]a])oiat(brios (]c cl slito:
X - gcrenciai os recursos obtidos aria\és elos l)crcciltuais pro\cnlcnlcs elos i)Eolctos dc
l)csquisa c extensão. cst:tl)ciccidcls coníl)ilnc legislação vigente lixada l)clo ('onsclho
1..Jniversitário ;

XI - anil)uii iesponsabilidadcs soblc csflaço l:ísíco. rnobiliái-io c cquii)alrlcntos aos usuáiios
dos nlcsnlos:

Xll - julgar a competência do pessoal Lécilico-aclmiílistiativo a ser co1ltratado lInFa as I'unções
í} que se destinam;

Xll] - lnantei' atualizaclas as listas dc bens disponÍ\cis. próprios ou poi em])réstilno. sob a
responsa[)i]idade do ])epartanlcllto;
XIV - deck(iii: no ambito cio DeparLanlcnto. sobre a conLlateiçãt) dc f)rolcssot'cs vtsltotltcs
indicêidos pela Câmaiit de Pescluisa;

XVI - dcciclil sobre contratações rclbrcrltcs ao serviço voluiltálio previsi.o ilzt Resolução
0]2/CUn/99. após consulta às (:âmaras dc l.:nsino. Pesquisa c ilixtcnsão. coillbl-lnc o caso:
XVll - a])recear e decidir sobre alterações clo I'lano de Irai)alho clo [)cparlanacnto cm acordo
com os docentes envol'.'idos. por delegação cJo Colegiada I'leda:
XVlll - apl-ox/al os relatórios ]larciais de ptoltssorcs etr] estágio pioba{(]tio. p(}t c]c]egação (]o
(-:oleglaclo pleno;

XIX - apto'''ai a piogicssâo fLncion:tl horizontal dc pioltssoics. po; delegação do (I'olcgiado

;<XI - cxclccr outras .luilçõcs que !hc sejam delcgaclas pelo (.:(}lcgiado Pleno:
XXI - subsidiar' as dctnais (llânlaias. scm})lc que í;or solicitada a faze-lo.

píeilo=

C.\TÍTULO \.'i
i)OSORGAOSEXECtJTiVO$

Art. !7" - /\ (.hcfla dtl Dcpaitarllento. corno ói'gào executivo. sela exercida poi

que. (]irigc, cootdcna: fiscaliza e superintende as ativiclaclcs do Dcpaitainellt.o.
{ií'n CÍ;lo:íb

Art. 18' Coillpete à Chella cto De])artaillcnto:
1 - subnletel ao (l:onselho da l.Jnidade as normas de l:unci{)naillento clo [)cpa!-taincnt=o:
ll - !)tcsiclir o Colcgiado do l)cpaítamento c a Cãinal-a Sctolial dc /\dmillistiação:
}T 1 - supcrítltendcr as eleições que ocorrerem no [)ci)altaillento=
IV - clat)alar o Plano clc Aplicação dc ltecuisos: su[)metendo à itl)io\'ação c]o Co]cgiac]o

V - elaborar o Plano de 'i'ratlalho do Dci)anal-nem:o. dislribuíilclo ci {re os iuclnbi'os cls
cilcargos de cilsinc): i)esciulsa c extensão. sut)nlctendo-o à al)rovtlção do (-olcgia(lo Pleno:
VI - submeter ao Departalllento os l:lianas dc /\ti\;idades tias disciplinas elaboiaclos pelos
clocentcs: atenctidíts its diretrizes lixactas pelo Conselllo Univetsíít!!-io;
Vll - clabolar a escala de tílias dos scr\.Idoies doccrltcs c téc11ico-acirni!)isto-ativos:
Vlíí - :fiscallzaí o cuT\lprimento das tarei'as atribuídas aos clívcl-sos selo:cs da iidt linistração e
Itc(luência dc seus ll.mcionáiios;
IX. - elaborar o relatório anual de alividades do Del)artaillento e tenlcté-io ao Dirctol da
Unícladc no pl'azo previsto pelas normas vigentes;
X - cume)tir e fazer cumprir as decisões dos órgãos su})criolcs. cio (:.olcgiado l)lcno e das
f nnlcll"lQ ç:r,tl\l'i'.llc'

XI - baixar alas nonalatixos pi-oplios. bem como delegar comi)ciências- nos limites dc suas
atribuições;
X[[ - cncanlínhat ao ]])irctoi c]a t.]ili(jade l)rol)osiçõcs dc aplicação dc f)ellas c]lsci})iif tios fios
será/odores docentes c técnico-ztclminisLííttívos sol) sua rcsponsal)ilidadc:

Piei}o 9
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Xlli - prol)or a alocução. adtllissão c afbst:anlcnto dc sclvidoics ({(}ccillcs c técilictl-
administiativos sob suta responsabilidade:
>:lV - supeiintenclel os sel\içou gerais da Slt). cluando não houx.'er deiegttção ao Suba)ele.
XV - ic})rcsentat Q Dcpaitamcnto .junto aos órgãos da t.JliS(.= e íi\stituiçõcs cxtcirlas:
XVI - exercer a$ demais atiibuiçõcs coitíbtidas cin ici. regulamentos. E:estatuto c licgimcllto
(ielal cla LJFSCli- IR.eginlcnlo da t-lnldadc e por este rcgílllci)[o.

Art. 19' - A Subclletla do Dcpartalncnto será exercida pol
(. hch enl suas t':lilás. ii:npcdlmcntos c C'acâltcia.

um Subcllcfc quc sul)stituilá o

.Art. 2(}" -- /\ Coordenação dc Ensino tcii] urn coordcncldor. c]cito pelo colcgiado do
[)cpartaillcllto. f)or um período dc c]ois (2) anos. podendo ser temo\.ado pol lriais uin mandato.

,4rt. 21" Compete ao Coar(ienadot dc Ensino:
1 - clistríbuil' os encargos docentes entre os mclnbros do Del)êu'tanlento. artlculadanlente cona
os Cool'de1ladores dc Pesquisa. Extensão e Pós-Graduação, cm açor(]o cnm o (llFlcí:b do
l)epartanlellto;
11 - indicíti os RtIMcs dos Cooldenitdorcs dc Disciplinas à Cllcíla do Departzlmcnto. l)cm coi lo
supervisiona-los:
llJ - oriental a elaboração dos proclamas dc ensino: flscaliz.ando àcluclas (luc não tcilllaill
coordenadorindicado=
IV - aprovar os programas dc ensino das cliscii)lhas a cargo do dcl)tlrLitmento atcilciicjas às
diletiizes lixadas !)cla Câmara de Ensino de (.}i-acluação.
V - elaboial o otçanlento necessát-ia ao fiincíorlamcnto dos la1loratóiios tic ensino.
edil.luntamcntc com os supervisores ícspcctívos:
V[ - ic]entií]cai e in]ormat íto (=entto a dematl(]a de mamilo:res para {ts disciplit as lolacías l o
])epa t'lamento :

'b']] - in(ficar à Chefia do Dcpartalncjlto os nolllcs de t)rolbssorcs para aitálise c palcccr sobre
pl'acessos clc e(luivalência de disciplinas. cluanclo .lulgai- ncccssáricl:
v]]] - cxeicei outras funções delegadas pelo C:oiegiado Pleno. (:hella ou C:ânaala dc
/\ H tn ; ,l i çí ,.a,~ arl

" -r L- "'

A['t. 22' A Coordenação dc Pesquisa terá urra coordena(]oí: eleito pelo colegiado ({o
Dcpai-tailacnto. por unl período cle dois (2) anos. podcnclo sei talo't/ado l)or mitos mn nlaildato.

Art. 23' - Compete ao Cootdcnacloi de Pesquisa:
1 - viabilizar. jui\lamente cona (:oordcnadot clc ll:xtellsão. a optei\ção dc lccursos cine rexcttam
cm [)cileÍícío das c]iversas atividac]es (to DcparLanlento;
11 - f){'opor' tl contratação clc l)essoal téc1lico-administrativo necessái'lo ao tlo:H andamel\to dos
plojctos dc ])esquina. cs])ccificando as comfaetêilcias rccluctidas:.
111 - manter atuzllizado o cadastro dc pesquisas e'<tstcntcs ou .ió realiza(las no L)ei)al-tanaclllo:
com resultados e lista das publicações obtidas=
TV - propo! à Clleíla do [)epaiíanlento o aumento ou teciução cio n(lmclo de hoEits de l)escluisa
para sciviclores docentes e técnico-aciii illist.I'ativos: cin ftlnçào dc scu dcsciTlpcilho e
resultados obtidos=
V - cxciccr ouvias í\inções delegadas pelo Colcgiacio I'lcno (Ihclla ou Câmara dc
,.\ dminí st cação .

.4í't. 24" A Comi(]enação de Extensão lerá um cooidcníldor. eleito pelo colegiada cio
l)cl)artanacnto. por um pcríoclo cle dois (2) anos. poclcnd(} sel lcnox/íldo l)or m:ils unl mandato.

AI't. 2$' Colnpctc ao (:ooidenador de fl:xt:cllsão:

1 - viam)ilizai. .juní.aTllcllte covil Coorclelladol dc Pesquisa. a obtenção dc rccuisos cine rc\elíalla
cm benefício das clivcrsas atividacles do Dcpartamentol
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11 - dcsenvol''-'er a l)romoçào cio l)cl)a1lamcnto. articulaclanlcntc com as (.:ooidciaítdoritts de
Ensino e Pescluisa, nlediantc a divulgação das cttpacltaçõcs do l.)cl)artanlcnto pala a prestação
cle serviços e cclilsultorlas=

111 - pi-o])oi à Clâi-atira dc í:xteilsão novas it)lniíts cic aLívida(tcs de cxtcnsãt}. c cstiiiiulai a
paiticipaçào dos docentes;

IV - manter atuallzado o caclastio (lc l)io.lctns de extensão existentes c o$ .1a realizados bcnl
como o legistro dos resultados obtidos:
v - propor' à Chcl:ia do Dc])aT'tameilto o aunlcnto ou rcclução dc floras dc extensão tios
servidores docentes c técnico-administrativos. cn] íuilção clc scu dcsc111pcnho c resultados
obtidos;

vl - exciccl outras lunçoes clclcgadas pelo (..:{)tcgiacto Pleno. Chclla ou (=âtnata dc
\di-nillistração.

Art. 26' A (.oordenaclolia de Disciplilla será exercida l)or Cooidcilacloies de Disciplinas.
indicados pelo Coordenador cle Ensino. excepcionalmente cluando [br apontada a necessidade
pat'a àquelas disciplinas i'ministradas pol' pelo nlellos (tclis pt'o:ítssorcs c quc tcllllam duas ou
illais turmas em andamento.

/i.i't. 27" -- Compete aos Coordenadores dc [)isciplina:
1 - elaborar. cm con.Junto caiu os outros ])ioftssorcs cla disciplina. o plaino dc aíix.'idades
senlcstral unillcado (Plano de li:nsino) da disciplina: a eReCção de tulillas com expciiências
diclático-pedagógicas especiais, al)lovaclas pela (-:amara dc /\dministração:
ll - l)iopor à Câtllaia de Administração alterações no Piano de Ativiclacles da disciplii a
visando maior eficiência nQ apl'cndizadtl;
lli - exercer ouvias funções delegadas pelo (-:olcgiado I'lcno. (:hcfia nli (.:âillara de

/\ dminislração .

CAPÍTUI,O \'l{
[)AS l)ISI'O$1ÇÍ]]tS FINAIS ]: 'rR.4N$íTOR!.&$

Arf:. 28" -- O Inctlbio não nato de qualcluci das (:áillaias club faltar a três
consecutivas ou cmco alternadas, scm .lustificatí-.'a l)lausívcl. pcrdciá seu lllandaío.

.í'eu]').].ões

À.rt. 29" -- Et-rl c.aso de ausência ou imf)edin]cilto tclíipoiáiio c]c rllclllbl-o }lão nato (]as

Cáinaras de Ensino. Pcsquisca ou Extensão, o Colegiada Piorio indicará substituí:o l)ala cul)lplii
o restante do man(lato. ou clcsignará sul)stituto "pro lcmporc'' alé quc dcsal)arcça o
impcdinlcnto ou ausência.

.\rt. 3í)' -- Na primeira eleição para a indicação dos incllll)ros doceiltcs ! ào matos da (.llâmara
dc l:ltsino. lla-..ciá duas vagas comi mandato de ui]] ano: duas xztgas cona iilaudato dc dois anos
e três vagas com mandato de três anos: todos os mandatos subsequentes Betão d(' três anos.

AI't. 3]' - Na ptlnleira eleição })al-a a indicação dos mcnlbtos docciltcs não Ratos da {l:ãntara
de Pesquisa. ha't'crá duas vagas caiu tnandato de um ano. duas vagas com mal data clc dois
anos e clutts vagas com mandato clc [iês anos: todos os ma.mantos subscqucEl]cs sótão dc três

Ai't. 32" - Na prilncira c]cição l)ara a indicação (]os mcmbtos docentes não nabos cla Cámal-a
de Extensão. llavcni uma vaga com mandato cle ulll ano. uma alaga coi nlalldato de dois anos
e duas vac:ts comi ill:tild:ito cie nes :illos: tc)dos os illziilda.tos SLil)secluentes sclao cle tios alias.

Art. 33' -- O presente Regimento. al)ós aprovado pelo Colegiada l)iene do [)epaltanlcnto c]c
ClomJ)utação. só podeis ser aiteraclo ou CHcndâdcp en] icunião deste mcs] ]o Colcgiaclo I'lera.
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especialmente convocada para esse Jlm pelo C,hclb do l)ellartalncilto. pol sua iilícialiva ou pot
lequeiimento de ] /3 (um tciço) dos mcmbi os cm ativídade ilo í)aparta:llcnLO.
Paíãgiaío Unico -- Qualcluer allcr:tção ou cn ci cm a este Regiilaento dcx;elti ser ill)io-«ada poi
maioria clc 3/5 {três (]uilitos) do total dc mclnbros clo ('otegiado })leito.

.Ai't. 34' casos omissos ilo presente }tcgilnento serão dilinli(!os pelo C'olcgi tolo l)lente ou
pelas normíts gerais da UFSC. ' '

. 35" -- O presente iegilt ente cntr:lrá cm vigor no dia subscqucEltc a sua aptos;ação pelo
Consell)o cla Unidade. ' ' '

Ar{. l$$' Rcvogam-se as disposições crrl contrário


