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RESOLUÇÃO NORMATIVA N' 04/CTS/ARA-2018, DE 26 DE ABRIL DE 2018

Apt'ova o Regimento da Cloordenadoria Especial
de Física, Química e Matemática do Celttro de
Ciências, Tecnologias e Saúde da Uttiversidade
Federal de Santa Catar' ina.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS. TECNOLOGIAS
E SAUDE, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o que deliberou este Cona.falho em sessão realizada ein 06 de
dezembro de 2017, conforme parecem constando à folha n' 15 do processo n'
23080.077755/2017-10,

RESOLVE

Art. I' - Aprovar o Regimento da Coordenadoria Especial de Física, Química- e
Matemática do Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde da Universidade Federal de Santa
Catarina.

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

Art. 3' Esta Resolução Normativa entra ein vigor na data de sua publicação no Boletim
OHlcial da Universidade.



liltGl&'IEN'rO IN'!'ERMO D/\ COORI)EN.41)0iil/\ lil$!'itCÍ/\l [)}l; F']$1C,\.
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C,.\ [)Í"Ê'].J],O [
DA NATA.PREZA E FINAL,ÍI)AI)E

Art. 1" - A COClrdeHãdoFia Especial de física: Química e Matemática (r'Qr\'í) é uma das
Subunidades Universitárias do Centro de C'iêncías. Tecnologi:ts e Saúde (CTS} do Campus
Aiaranguá pal'a eieit:os de organização adnlinistlati\'a; diclático-cíentíí:ica c clc lotação dc
pessoal.

Art. 2" - A Cooidenadoria Especial de Física. Química e l\matemática clcl;inicia no Estatuto e
Regiinent:o Geral da Universídztde l::cdcJal dc Santa Catarina é Tcspoilsávcl i)clo enslilo.
pesquisa c extensão nas áreas pertinentes.

,A.r{. 13"
ot)ietivos

/\ Coordenadoria Especittl de física, Química e l\matemática têi-n os seguintes

T)anicipar dos cursos de Gira(]uação c l)ós-Graduação. \'oltaclos à it)nllação dc
ptollssionais aptos ao exercício das profissões t:étnico-científicas. clo lbrmando
egresso. com formação gcneralista. hunlanist:a.. crítica e reflexiva.

2 í)articipiii da íolinaçao de. l)rottssionats dc ouLios cursos
grítduação nlin istrando conteúdos i'el:lcinnados.

clc graduação ou pos

3 Promovcl o desellvolvimento da pesquisa. ctlsino e extensão. cm coi)sonãncia clãs
necessidades técnicas e científicas da l:bnnação club se prol)õe.

4 Estender à comunida(]e as ativiclacles de ensino c pesquisa quc lhes são incientes

5 l)remover c cstiinular o apelJelçoatnento c/ou capacltação do scu cluadio cioceÉlte

CAP}T{J Ê:.,Q }'ã
[)A /\])MINAS']'RAÇÃO ])A COORDEN/\])O]ií/'L ]t$1'E ] At

Arl. 4" - É\ ,A.dnlinistração da Coordcnadoria l:special dc }:ísica
ef'ctivaiã através de:

1 - (-olcgiado da Coordet)aderia Especial;
2 - Chefia cia Coordenadora:t Especial:
3 - Su])-(]:t)caía (]a (-clordenacloria l:special=
4 - C'ooldcnação cle l:nstt)o;

5 - Coorden:tção de I'escluisa;
6 - Cooiclenação de Extensão:
7 - Secletalia Integrada cie Departamento - SID.

Química c l\4atci ]áticê} sc

CA[)jTt,iLO ]]}
&)Q (0LEG}.&m0 D,A Q }&BEN.41}0& Ê/& E$P'l:eÍz\l

ATÊ. 5" - Na organização da Cooidcnacloria Especial: o Colegiada é órgão stli)reino de
dclitleração. compondo-sc:
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1 - Do Chefe como Plesideilte:
2 - Do Sub-Chefe cot-no Vice-Presidente:
3 - Dos Professcncs cfctivos:
4. - Dos [icpresclltantcs ])iscentes, indicados peça entidade estudantil. lla prol)opção dc 1 5'H-
alos nlenlbros docentes do Clolcgiado, para o n]andato dc l (uJ]]) ano pciiniticla uma
recondução:
5 - Dos Representantes dos Servidores Técj]ico-/\c]mi]]istia.ti],'os: ]la ])lopoição dc 1 5% (]os
membros docentes do Colegiado. eleitos por seus pares cln eleição ditcta. pala uill mandato
de 2 (dois) anos. permitida uma recondução.

Pai'ági'afo único - Os representantes menciona(ios nos incisos 4" c 5" tcião cada qual unl
suplente. eleitos ou designados confonne o caso. pelo mes]no l)rocesso c na ]llesma ocasião da
escolha dos titulares, aos duais substituem. autonlaticamentc. nas faltas. iillpcdlmentos ou
vacailGÍa..

Ai't. 6' - O Colegiada reunir-se-á ordiilariamellte uma vcz a cada n\és e extraoi-diiiariamellte.
quando convocado pelo Plesideilte ou recluerímcnto de pelo menos 50%) mais unl de seus
membros com indicação dos rrlotivos da convocação.

g 1" - As reuniões serão marcadas cnl dia. flora e local com um mínimo clc 48 ((luarenta c
oito) horas dc antcceclência;

g 2" - Nos casos cm que as reuniões sejam rcquciidas poi, no n ítlin\o. f)0'1t) l-Dais um Gins

mctnbtos da t:;QNÍ. o I'residente deverá convoca-la. no prazo dc 24 (vinte c quatro) horas a
parir da entrega do recJuerimento.

Aí't. 7" - O Colegãado funcional-á com a maioria de seus mcmbtos e dclibetaiá por iTlaiaría
sinlpjes dc votos dos presentes.

i ]' - Para eleitos de cJuórum não serão computador docentes que estixeiem em cfbtivo
alhstanlento autorizado. Fica facultada aos professorcs alhstadcls a. partici})açào em reuniões
da i:QN4. com direito a voz e a voto:

g 2" - Em caso de urgência e inexistin(!o (luórum para o íbncionanlenlo o claelb pocicrá clecidií
crd-/'c/&/e/z{/z.//27 da FQM relativamente a assuntos constantes da pauta. devctldo submctci
dentro de 30 dias as decisões ao C:olegiado:

g 3" - Persistindo a inexistência de quórum para no\;a reunião con\.'ocada cona a mesllla
fitlalldadc. o ato seta considclado ratificado;

l$ 4' - Em caso de cnlpate o I'residente tela. além do voto comum. o \'oto dc cluttllda(le

l$ 5" - Nas I'altas de linpcdilnenttl: o Ctlefb da (-ooi'dcrladol'la iispecial. como !)reslclcnte. do
Colegiado. será substituído pelo Sul)-Chefe da (l.:oordcnadoria Elspecial:

1 6" - Aos integrantes do Colegiada da Coordenadoria Especial (lue deixarem cle coln}):tremer
às reuniões cle quc trata o antigo 5" por duas vezes consecutivas scm .justa calosa. Q CI)cfc da
Coordenadotía Especial a})ficará as penas disciplinares de advertência e tept'pensão.

Art. 8' - ,/\.s reuniões se desenl,olverão dentro do período normal de' tlal)alho e saião
consideradas na carga horária como ativiclacles obrigatórias.
g 1" - A pauta das reuniões seta estabelet:ida pelo Presidente. ouvidas as solicitações dos seus
}llelnb:r(}s:
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g 2" - A otclcm do dia poderá scr alterada pol solicitação dc qualquer nlcn l)ro clo Clolcgiado
deseje blue aprovado pela maioria siml)lcs dos metnbios presentes.

Ai't. (9" . Dulal\tc as retmiõcs. cada ítcin da Oldcln cio dia será collduziclo cla scguitltc l lilciia

$ 1" - ,z\presentação do item ou pi'oposição para deElittes c/ou esclarecimento

g 2' - Votação:
a) A votação se['á ei]] aberto, saj''.'o sc houver aprovação (]c solicitaçãt] cn] contrário.

descia que ocorrida na lbse de apresentação c dctl:tte do item ou prol)osga:
b) Quando a votação não I'or em ttbcrtn. sc resguarda aos menlt)ros o clileito de

declaração de voto.

Art. 10' - Na Jllse de votação ou de encaminhamento desta não será ])crnlitida qualquer outra
intervenção. salvo a do Prcsíclente cluando lbi para esclarecer o prc)cesso de 'ç'citação

Aí't. ] 1" - 0 regime dc votação. quando votação cnl aberto. sela conduzido dft seg lente fbrnla:
Paraoraft) Unlco - O Pi'csidente solicitam'á a llaanilcsLação dos pJ-escntes. })elo alçaincJ to do
braço, primeiro dos que são a favor e depois dos club são coiltni. Os rcpresenlatltes não
po(serão sc abster.

.f\.rt. 12" - Compete ao Colegii\do cla Coorclenadoria Especial de física. Química e
a ellaáÍáca:

1 - Dehnir a política para o desenvolvimento da Pesquisa. do tl:nsino e cla Extcilsão:
2 - Elaborar as normas de seu furlcionamento, atendidas as diretrizcs fixadas pelo Collselho dc
Ensino. I'esquina e Extensão:
3 - Aprovar Q Plano de Aplicação dos Recursos da Coordeilaclotia Especial;
4 - Aprovam o Plano de Trabalho da Coorclenadoria Especial:
5 - AI)rovar o I'lado de Atividades das disciplinas a scu cargo. ateilclidas as cliietlizcs flxaclas
[)elo Conselho dc ;Ensino, T'esquisa. Extensão e Colegiada clc Curso:
6 - Reaplesentar aos cooideiladores de Ensino; Pesquisa e Extctlsão. quantia considerar
inadequado, o apioveit:amento dos ]cspectivos Planos de l:nsíno. Pesciuisa c [:xtcitsão.
visando a sua rcí'orinulação;
7 - Promover e cstimu]ar zt prestação de serviços à comunidade o])scn'ail(]o a oiier tacão geral
clo Conselho de Ensino,; Pesquisa e Extcnsão=
8 - Dccidít, cn] primeira instâllcia. as questões suscitadas pejo coTllo dclccnte c disce11tc;
9 - Flncaminhar ao (órgão cojl potente. quando a decisão üirlal transcenda suas conlpctências.
informados e com parecer os assuntos que Ihe sc.lam pal'a isto submetidos:
lO - ,i\preciat a relotação: adtníssão e demissão ou al:hstaincnto dos Servidores l)occntcs e
Técnicos-administrativos;
[ i - [)ecidii sot)re a renovação de contratos (]e })essoai rla (:ootc]enadoria ]]:si)ecia];
1 2 - Apro''.ar a indicação cle nollles pala contratação clc ProÍbssores Visitantes;
] 3 - Autorizar pedidos de aíhstamento de professores pata Cursos. Senlitlziiios. Simpósios e
Encontros de interesse p['ofissiona] c da Comi'cienadoria Esi)ccial. cle acoiclo cona as manhas
estabelecidas. desde que não ultrapasse de 3 (três) dias o a:hstamcnto=
]4 - Autorizar a participação de membros do corpo docente em funções quc rcsultant cn]
redução de disponibilidade horária para as atividacies da Coordenadoria Especial=
15 - /\.pro''.'ar proposta dc redução de encargos de rnetnbro do cora)o docelltc cm atividadcs
conentes dc t:nsillo ou Pesquisa, por tempo detcrn:limado. quando necessário l)ara o [)onl
desem])enl o de pro.tetas prioritários de ])es(guisa. ensino ou prestação dc seio/aços:
1 6 - i lonaologar convénios com Quilos setores da Universidade ou comi Instituições fora dedal
1 7 - Eleger pol \:citação secreta c u1lirlominal o C:he:fc e Sub-Clhele da Ccloidenacloria Especial
dente os professores da carreira cio }nagistério;
18 - Exercer outras atribuições plevis]as en} ]ei. rcgulanlciltos estiituto e rcgiinento da
Universidade c regimento do Centro de Ciências. Tecnologias e Satide=



1 9 - Altcrai o plcscnte Regimento pol voto dc 75q'l) dc seus Hall \l)ios. a Í)aitir da })Eoposía de
50%{) mais um dc seus membros ou do seu Premi(lente:
20 - Eleger enl votação secreta e unlnonlinal. os Coordenadores cle Ensaio. Pescltlisa,
Extensão e Estágio. Os Supervisores de i-atlorat(Silo serão escolhidos cntle os ptoícssores de
cada disciplina;
2 1 - Elevei seus lel)iescntantes nos Colegiados cje cursos cle Graduação e P{Ss-Graduação:
22 - Eleger compctêilcia llo lin ite de suas alrit)uíçõcs;
23 - Resolver os casos omissos neste Regitneílto.

SEÇÃO j -- l)-\ Citei?IA

Arí. 13' - A Chefia da Coorclcnadotia 131special scríí exercida })cio (.:llclb club cliiigc
fiscaliza c supeiinteilde as atividaclcs da Coordenadoíia Espccittl.

coot'della

.\r1:. 14" - CojnlJete à Cjlcíla da Coordcnadotia l:spccial:
1 - Subilleter ao Colegiado as manhas dc funcionamento da (:oordcnadoria llspccial;
2 - Elaborar Q Plano de AI)ligação elos Recursos dit Cootdenacloria Especial:
3 - Elaborar o Plano de Traballlo da Coorclenadoria Especial. distribuindo entre seus membros
os encargos de ensino. pesquisa e ext:eilsão c adininistiativo dc acordo caril as nolí-nas
cstallelecidas pelo Colcgiado da Cooldenacloria llspecial, e l)elo Cansclho de l:nsino. })esquina
e Extensão;

4 - Submeter ao Colegiada da Cooideiladoria Especial os Pianos de atividades das disciplinas
elas)oradas pelos docentes atcnclidas as direírizcs :í:ixadas pelo Conselho de l:nsino. Pesquisa e
Extctlsão:
5 - Elaborttr a escala cle férias dos Ser\idorcs Docentes c "técnico-Administrati-.'os ligados à

6 - ];iscalizar a execução do Regia)lc l)iclático. zelam(to pela observância dos holái-ios.
programas e ativiclades dc)s professolcs e alunos;
7 - fiscalizar o cumprimento das atividades e a observância dos holítrios dos Scr\:odores da
Cooidenadoria Especial=
8 - Elaborar o relatório clãs atívidades da Cooidenadoria EsJ)facial. encaininlaanclo-o ao Diietor
do Centro até 1 5 (quit[ze) de.janeiro do anta seguinte;
9 - Cumprir e fhzel' cumpiír as decisões dos órgãos superiores (ia Uoivct-sidadc c do Colegíado
cla Coordenadaria Especial;
]0 - Baixar fitos norlllativos próprios. bcm como delegar comi)ciência nos lilllitcs de suas
atrí t)uíções l
] 1 - Encamillhat ao Diletor do Ccntio de Ciêllcias. ['ccnoiogí:\s c Saúde proposições dc
aplicítção clc pena disciplinar;
1 2 - Propai a ielotação. adl-missão tlu albstalneilto dos Selvidorcs ligados ã.. i:Qbq;
] 3 - Convocar e ])residir as reuniões do Colegiada da C,oordcnadoria IEspeciaí:
14 - Exercer as demais atribuições. coi)fendas por lci. regulamento. estatuto. rcgiincnto geral
e regimento da unidade.

FoM

I'arágrafo União: No imfledintcnto tcinl)oráricl e sililultâneo da Cllcft c Stttl-(l:llef'c dc
Caordenadotia Especial. assumirá a Chefe:t. entre os plofessorcs l)crteilccnics ao Colegiada cla
Cootdenaclo;ia Especial. aquele (]ue possuir maior tempo dc magistério na UFSC. ou o mílis
idoso em caso dc igualcíadc temporal.

SIZÇÃO ]l - !)A $1Ji3-C:lil=FIA

Ai't. ]5' - A .Sub-Cl]efla da Cootdcuadaria Especial sela cxe]cicla })ox- ].]m Sul)-(Ihetc quc
substituirá o C:het'e cm suas faltas e inli)cdilllentos e ao qual l)o( erãc} scr delegadas aíí-ibuiçõcs
executivas dc caráter pcrnletncnte.
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Sll;c/\o li í 1)0 COOlil)EN/\l)OR 1)11: ENSINO

Ai't. 16" - /\ Cool'clenação dc E:nsino seta atiibtlição (ie uin clocclltc eleito ])elo Colegiaclo da
C:oordenadoria l:special; l)or uln período de 2 (cjois) alias renova(To ilo mesmo l)ciíodc} quc a
C']]ef]a dít Cootdcnadoiia Es})ccia].

Ar&. 17" - Ao Coordenador dc cilsino coilapcte:
1 - Ai)rcciar e emitir pareccí sobre pi'oposições (lc alterações dc clncnta. caiba lloiália c
conteúdos programáticos tios Programas clíts [)iso!)finas cia FQM. dc currículos e l
andamento. para delíbeiação e posterior e1lcaminllamento aos C'olegiados de Curso:
2 - Apreciar e emitia parecer sobre prol)osiçõcs dc novas metodologias'(hidático-pcciagógic{.IS
da C:ootdetlacloria í:spcclal;
3 - Elaborar ielat(frio semestral das atix;idades clidáticíts dcsenx.ol'ç,idas e rcnletê-las à Cllctla
nos pittzos determinados:
4 - Presicllr a comissão pala avaliação seillestral dcas planos cle cnsiilo. c ztcclmpanllal seu fiel
CLmlprimcnto no decorrer do scmestrc=
5 - Servir de ]nediadot c. quando necessário. aprcciai e emitia l)aiccer so])rc assai)]os (]idático-
pedag(5gicos encal-ninhadas pelos C:olegiacjos de Curso ao Coordenacloria Esl)facial:
6 - "1'er assento nos Colegiados cle Curso dc Graduação como um dos lcplescntantcs titulares
da C:oorclenadoria Especial;
7 - Exercer outras liinções atribuídas pelo Colegiada cla C=oordcnadoria Especial.

SEÇÃO IV - 1)0 C00RI)ENA1)0R l)E !'KSQt.ÍIS.-\

.4rt. 18" - .\ Coordenação de Pesquisit será atribuição de um docente eleittl pelo C:olcgiaclo da
Cooldenadolia Especial. por um período) dc 2 (dois) anos renovado no pctíodo clt.Je a Ctlcfia
da Coordct)adorna Especial.

Art. 19" -/\o Coordenador de pescluisa compete:
[ - Propor ao C]ojcgiado c]a Cootc]cna(poria Espccia] as rotinas dc proposição dc prolctos cic
f)esquina. conforme o regítnento cspecí:Hco cn] anexo;
2 - Colabcltai com os PloÍ'essorcs na busca de al)oio financeiro ou outras ativídades:
3 - /\conapanhai o cumprimento dos proletos dc l)cscluisa (lue constam no Plano de Trai)alho
da Coolc[cnadoi-ia T]:sflecia]. dando ciências do mesmo ao C=o]egiac]o da (]oordcnadotia
lllspecial:
4 - fi.ccomcndar aos Supervisores de ]aborat(]lio. pio\ i(]ências necessárias at} 11.irlcionamcnlo
dos ]aborat(brios pala atender as necessidades de pescluisa da Coot-dcnacjoi-ia Especittl;
5 - Promover a publicação dos iesultaclos das pesquisas, coral)orando rla l)rasca de apoio
flnailceiio, cluando necessário à pul)ligação:
6) - Elaborar relatório dita atividades clcsenvolviclas e lenlctê-lo à (.:hefia nos })razos
cleternlinados;
7 - N'manter cantatas comi outros Departalncntos c (.oordcnacio!'ias HilS f)csquisas cm qttc a
1:;oTví nçtlx.í--r íx:lt.'nl\rtrln'# \.(JTt VUt4 Ybl V#lr\PA rA\bU-

8 - Exercer outras funções atlibuíclas pelo Colegiada da Cool-dcnadoria l:spcciai.

SEÇÃO V - DO COORDENADOl{ i:)E EXTENSÃO
Art. 2í)" - A Coar(]enadoria cle Extensão seta atrit]uição de un] docente eleito peia Cotcgiíldo
da Coordenaclotia Especial. por um período de 2 (dois) anos tenovztdo n{ incsi ao período cine
a Cheí:ia da Cootc]ctladoria Espccia].

,A,re. 2{" ,4o (:ooidci)odor (le Extensão compete
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] - Pron]over a extensão dilata das ati-.'i(]:\des dc crlsino. pesquisa e serviço da (.:oordciladotia
Esl)ecia]. .Junto i] Coillunic]a(]c;
2 - Estabelecer. em coníhrnlicía(le com a legislação vigente. as latinas })ara autnlização cle
engajamcl\to do pessoal da Coordcnadoria l;speci:ll cill piogialuas de extensão e consultorias.
3 - Desenvolver a promoção da (:oordctladoria l:ispccial. dc forilla articulada com os
Coordenadores de Ensino- Pescluisa; Estágio e Supervisores clc l,al)oralç$1io mccliante
divulgação das capilcitações da Coorclenadori:} Es])facial para ])tentações de serviços c
consultorias;

4 - Elaborar re]atóiio semestral das atividadcs (]csell\;olvidar c rclnelê-lo à C:llcfi:l nos prazos
prex/tstos:

5 - Exercer junções atritluídas pelo Colegiada da Coordenaclolia Especial:

Sl:ÇAO VI l)A $1(Clill;TA RIA IN'l'li:(; liA11A l)E l)ll:PAR'l'AN'l i:N'i"0

Arl:. 22' - A Cllcfia da Cootdcnadoiia l:special coiltajá corri a Sccletaria Integrada dc
l)cpartamcnto -- Slt), vinculada a dircção do C:lS. quc têm suas anil)uiçõcs c normas
definidas em regimento prlSI)rio.

SEÇAO Vll DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TÊ{ANSiTÓRÍAS

/\i't. 23" - As sessões das Reuniões de Colegiada da t'QNI l)oclcrào scr
cilcetTadas nos seguintes casos:
1 - Por conveniência da oidein:
2 - Pot falta de cluórunl para votação da matéria constante da Ordem do [)ia:
3 - Por falta de matéria a sel discutida

SLis})ens $ ou

$l 1" - A ata seta lavrada ainda quc não bala sessão })or f'alta dc ntlinlcio: neste caso. aléill do
cxpc(ciente despachado, nela serão mencionados os ilomcs dos mcml)ros do Colegiít lo
presentes.

1 2" - 1'ora dos casos cxpl'ossos nos itens 1. 2 e 3 artigo 23. solncntc illcdiantc (]elibclação do
P[enátio. c icqucrimcnto c]e peia menos 1/3 dos Consc]heiros. po(leia scl a sessão ci cerrac]a.

Ai-t. 24' - Os casos omissos neste Rcgi nent(.) saião resolvidos pelo I'lenáiio.
cncaininhaTnento dc cada assunto pela Presidência.

}'lied & t:e

Ai't. 25' - O presei)tc Regimento x/igorará a partir cle sua aprovação pelo Conselllo clo (. entro
cle Ciêrlcias. Tecnologias c Saúde do CaJnpus Alararlguá,

Art. 26]' - Rcx:ogam-sc as disl)osições cn] contrário


