Eleições para Colegiado do Câmpus Jaraguá do Sul - Rau
Edital de convocação para composição do colegiado do campus Jaraguá do Sul – Rau
aprovado pela resolução nº 03/2021/Colegiado de 08/03/2021.
Lista dos candidatos homologados para concorrer à composição do colegiado do
campus Jaraguá do Sul – Publicada em 23/03/2021
Segmento Discente:
● Ana Carolina Moreira
● Gilson Joukoski
● Jeferson Italo Dantas
● Lucas da Rosa Ferreira
● Lucas Welter Ribeiro Pontes
● Luciano Vicnesky
● Vitor Vinicius Costa Silva
Segmento Técnico-Administrativo:
● Paula Regina Corrêa
Segmento Docente:
● Fernando Henrique Gruber Colaço
● Frank Juergen Knaesel
● Luiz Alberto Radavelli
Considerando a resolução nº 03/2021/Colegiado de 08/03/2021, que dispõe sobre
os critérios para o processo eleitoral de composição do colegiado do campus Jaraguá do
Sul – Rau, em seus tópicos (grifo nosso):
1 DA ELEIÇÃO: 1.2 A eleição tem por finalidade a escolha de 2 (dois)
representantes de cada segmento da comunidade acadêmica - docentes, discentes e
técnico-administrativos - e de seus respectivos suplentes, para integrar o Colegiado do
Câmpus.
4 DA INSCRIÇÃO: 4.2 Havendo até dois inscritos, que preencham os requisitos
necessários para o mandato, até a data final de homologação das inscrições que consta no
item 2.1 deste edital, a Comissão Eleitoral encaminhará por e-mail um comunicado ao
Presidente do Colegiado do Câmpus, que considerará eleito(s) o(s)único(s) inscrito(s),
homologando-o(s) no ato.
5 DOS ELEITORES: 5.1 São eleitores:
5.1.1 P
 ara escolha dos representantes técnico-administrativos em educação: todos
os servidores
técnicos administrativos em educação pertencentes ao quadro de pessoal permanente e
que estejam lotados neste câmpus;
5.1.2 P
 ara escolha dos representantes docentes: todos os servidores docentes
pertencentes ao quadro de pessoal permanente e que estejam lotados neste câmpus;
5.1.3 P
 ara escolha dos representantes discentes: todos os estudantes com matrícula
ativa nos cursos de oferta regular neste câmpus.
Sendo assim, somente haverá eleição para os segmentos docente e discente,
consequentemente, não haverá eleição para o segmento técnico-administrativo. O nome da
candidata inscrita para a composição do colegiado referente ao segmento técnico
administrativo (servidora Paula Regina Corrêa) será encaminhado ao Presidente do
Colegiado do Câmpus, para homologação como eleita.
Comissão Eleitoral.
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