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RESOLUÇÃO NORMATIVA N' 05/CTS/ARA-20] 8, DE 26 DE ABRIL DE 2018

Aprova o Regiltiento da Coordenadoria Especial
[nterdisciptiltar de Tecnologias da IriÍonnação e
=omulticação do 'Cetttro de Ciências.
Tecnologias e Saúde da Universidade Federal de
Santa Coariyta.

...91RESIDENTE DO CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS
E SAUDE, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, ]lo uso de suas
atribuições; e tendo em vista o. que deliberou este Conselllo em sessão realizada em 07 de
março de 201 8, conforme parecer constando à folha n' 1 5 do ploce$so n' 23080.080726/201 7-

RESOLVE

Art. I' -. Aprovar .o Regimento. da Coordenadoria Interdisciplinar' de Tecnl)logias
da Informação e Comunicação do Centro de Ciências, 'Tecnologias e Saúde da Universidade
Federal de Santa Catarina.

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

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



REGIA'LENTO INT'itRNO i)A C.{)Ol&l)ENAI)Oli!/\ t$f'!-:C,!AL
INTERI)ISCll'LIMAR i)E TECNOLOGIAS D,4 ]NF0}iMz\Ç,l\0 E C'0h'i UNICAÇÁ0

c/\l)I'l'UI,o l
DA NATLlliEZA E FINALlnAI)E

:l:H.: i:;R:lt=;ll:l!:'l: :lr -:'-:rf':\:n.:
/\rt. 2" - A Coordenadoria Especial Intercligci])liilai de "]ccno]ogias c]a ]ní\)iinação c
Comunicação definida no Estatuto e Regimento Cieial da LJlliversidacie Fcdetal de Si.alta
Catarina é responsável pela ensino, pesquisa c extensão nas algas pcrlijlcntes.

Art. 3" - /\ Coordelladotia Especial
Comunicação têm os seguintes objetix.'os

[ntelclisciplinar ]'ecllologias da lillk)rtl)açàq c

]. Participam dos cursos de Graduação e P(\s-Giã(Junção, 'ç'oltados à fhirllação dc
pi'ofissio1lais aptos ao. exercício das píolissões técnico-científicas. do [bn-fiando
egresso. com I'ol'mação geneialisla, hui-nanista, ciíticit e rel:lexiva.

.,/

0
.á T)allicipal cta lornlação de pt-ofissíonais (lc outros

graduação ministrando conteúdos relacionados.
cursos de gl-adtiação ou llós

3. Promover o desenvo]vinlento (]a pesquisa, ensino e extensão, clli consoilâllcia das
necessidades técnicas e ciciltíflcas cla I'armação que se l)ropõe.

4. Estender à comunidade as atividades cle ensino e pesquisa blue líles são irei-entes.

5. 1)ioitlover c estlmulai o a})ejfeiçoamerito e/'ou capacitação do seu quadro docclitc

CAPITULOll
1).4 AI)MINISTRAÇÃ0 1)A Ci00RI)EN,A.l)(}íiiA ESÊ)E(:íAL

Art. 4" - A .Adl-ninislração da Coordenaclotia Especial
Infatnlação e Conluilicação se cíbtivará atl-a-.,és dc:

Interdisciplinar de Tcclloiogias d:t

2
3

4
5
6

Clolegiado da Coordcnétdoria Especial;
Chefia cJa Coorclenadoria Especial:
Suei-CI)cala da Coordcrlacloria Especial
Clooldeilação cle Ensuao:
Coordenação dc ['esquina;
Coordenação de Extensão.

Ai't. 5' -- A chclla da Coordenadoria Especial contará com a Seciet:triít InLçgt-aLIa cJe
Del)artamentos (SID) vinculada a clireção do Gentio. que têm suas auibuiçõcs e normas
cleílniclas eln regimento próprio.

C:APÍI'tll,o lli
Í)O C'OLEGIAI)O D,\ COOltl)ENADOÍ l \ ESI)Í:CÍ/\i.

1'



clclil)eiaçao. comi:)on(lo-se: 'oordena(tona Especial. o C'olcolttdo e oigão supremo dc

l l ll::ll=;:!ii::::J: ::«« -.«*.'., ::*:

4 - Dos Representantes Discentes, indicados pela erltidaclc esílidantíl. na proporção dc 159{,

recondução;' t';illçs uo t-olcglaao. l)ara o mandato cle l (u]]]) ano pcE'iTlitida uma

il$=1=Hil:llii:F:' z : ::':ti:*: ;; l«'::='::: :\: t:::
I'ar:ígt'afo único - us representantes mencionados nos incisos 4" e 5' tctão cada qual uju
suplente, eleitos ou designados conft)lide o caso, pelo medi-no i)roccsso c na mesnaa ocasião da
escolha dos titulares, aos quais substituem. automaticamente. nas faltas. iilaT)edtlneiaEos ou

Art. 7' - O Colegiado reunir-sc-á Oldiílariailleiltc unia vcz. a cada mês c ex1laoidinarialllcnLc.
quando convocado pelo Piesidei)te ou rccluciínlcnto dc l)clo Hienas 50'% nlaís um dc seus
nlei lbios com indicação dos motivos da cona,oração.

oito') ]lolas de antccç=drTtcia.arcadas cln dia. flora e local com uin míllinlo de 48 (quarenta c

i 2' - Nos casos cm que as reuniões sejam re(queridas pol, no mínimo. 50(% i-Dais um tios
ineinblos da Cooldctladoíia Especial. o Presidente deverá eDIl..,ocá-la ilo pomo de 24 horas a
partir da ente-ega do iequcrimento. '

rt 8' - O Colegiado funcionará com a lnaiolia de seus membros e clclibcraríl por ii] ti [oi'] a
simples dc votos dos presentes. '

i ll - Pma efeitos de quorum não serão comi)utac]os (]ocenlcs club estivcicn} cn] eíbtivo
aíàstamcnto aulolizadc]. Fica íhcultacla aos professores alpista(!os íl participação cn] reuniões
da Coordcnadoria Esfleciai. com direis:o a voz e a voto.

g 2' - Em caso de vigência e inexistindo quórum l)ara o funciollalllcnto o chefe po lerá dcci(tii
ad-/eÃ'/e/r(/zune da Coordenadoria Especial relativamente a assuntos constantes da pauta.
devendo submeter dentro de 3(] cl ias as clccísões ao C~alegiado: '"''''

1 3" - Peiststindo a mexistência de (luotum para no'ç'a !eul)ião convocílcla cona a
fina.lidado. o ato senti considerado ratificado:

ine$ma

g 4" - Em câst) de eJnpalc o I'i-esidcnte tet'á, {tlém do voto col'num. o 'ü'oto dc ciua]ida(]c=

b 5' - Nas faltas de impedimento. o Clleíê cla Coordenacloiia Esl)facial
Co[egiac[o. será substit:uí(]o pelo SubCÍ)ef'c cla Cooí'dcnadoria Especial;

c,omo Presidente do

l$ 6" - Aos integrantes do Co]egia(]o da Cootdcnadoria Especial club clcixarcm clc comi)arcccr
às i'euniões de quc trata o artigo (a' por duas vezes consccutix.as sem .justa causa. o C]le]b (]a
(l:oordenadoiia Especial aplícalá as pcílas discip]inarcs (]c advertêrlcia c rcptccnsã(}.

Aí't. €9" - As íeut)Iões se desenvolverão dentro do Í)eiíodo
consideradas na carga horária como ativlclades obrigatórias.

ílor3}1ai de Leal)alllo e seixo

:;



nlenll)ros:aula clãs reuniões será esíat)ciccldil l)clo })iesldei)[c. ou'ü'lc]as as solicitações dos seus

g 2' - A ordem do dia poderá scr inved.ida poi- solicitação (ic qual(]ucr rllc:llibl-n (io ("ol.'''izl Jo
dcscle quc apt'ovaclo pela maioria simples dos membros prcsciltcs. " ' ' "''o'""*'

g I' - Apresentação do item ou l)reposição })aia debates e/ou esclaiccii lento:

1 2" - Votação

a) A votação será em al)crio. salvo se hou\.'ct aprovação de solicitação cnl ctinttitrio.
desde que ocorrida na ütse (]e al)rescntação c debate do itens ou J)toposta:

b) Quando a votação não f'oi' enl at)efta. se resgu:tl'(la aos IncmFlros o direito de
decidi'ação de'ç'oto.

Art [ [ ' Na ]hse (]e votação ou (]c enca111inhíullento desta não sct:i pctmitida (lualqucr ouvia

intervenção, salvo a clo Plesldente quando lor l)ara escl:tracei o l)iocesso de v{)ração. '

/i.rt. 1 2' - O regitne dc votação. quando votação em al)eito. será cnn({uzfclo da scguiElte í'onlaa:
I'aràgrata União - O í)residente solicitara a nlaniíestação (]os picsentes, pelo alçanlcllto clo
l)raça. ])cimeiro elos blue são a Jàvor c depois dos que são GoRIla. Os lci)resentantes não
poderão se alistei.

cia Inlloril- (l onl])ete aunC ( lega:tc]o da (.]oordcna(]oiia Esl)ccial [nteidisciplillai- de 'tecnologias

1 - Dellnir a política para o dcsenx'olvimento cia ]lesciuísa. c]o ]lltsitlo e cia Ext:elisão;

"):- l:laborar as manias cle scu funcionamento. atendidas as dilctrizcs lixadas peias legislações

3 - Aprovar o Plano de Aplicação dos Recursos da Coot'(leiladoria Espcciztl;
4 - Aprovar o Plano de Tiaballio da Coordeiladoiia l:special=
5 -- AI)rovar o plane.lalneilto das atividades docentes da cooldelladoria esl)ccia] atcildidas as
legislações vigentes;

7 - aprovar os programas de ensino das disciplinas a cargo dtl coorcienaclotia especial
atendidas às dirctrizes fixadas peia Câmara (]e [ nsiilo de Graduação.
8 - Prolnovcr e estijnular a prestação cie serviços à conlunicladc obserx.'ando a oriclltação geral
cio Conselllo [.rnivcrsitáilo;

9 - Decidir, em piimcira ijlstância. as questões suscitadas pelo corpo docente e discente:
10 - hlcaminhaJ ao Órgão co ilpetcnte, quando a clccisão fina.l transcenda suas caril )etência.s.
inÍbtmados c com padecer os assuntos quc Ihe sclaln para isto subjlleticlos=
1 ] - Apreciar a relotação. admissão e demissão ou afhsLanlcnto dos sei\,i lares do(Sentes c
técnicos-administrativos cotados na coorclenadoria:

1 2 - Decidir sobtc a renovação de contratos de pessoal na Cooidcnadoria Especial;
1 3 - Aprovar a indicação de nomes pat'a contratação de prof'cssçll'c$ Visitantes:
14 - Autorizam pedidos de altistanlento de proltssorcs para Cursos. Seminários, Simp(}sios c
Encontros cle interesse profissional e da Ccloidetladol-ia Es})facial. cle acordo cona as nolmtts
cstabclecicjas:

15- Autoiizai a participação de Incmbtos do coil)o docente cm f\!nçõcs club rcsultam cln
redução de cl isponibílldade ][orária para tts atividades (]a Coordcnadoi-iít Elspcciill;
1 6) - Aprov'at proposta cle redução de encargos de mei]abro do cora)o docente eln êttixida(]es
coirentcs dc Ellsino ou Pesquisa, por tempo detcrrllirtado. qualldo necessário para Q Fiam
dcsempcnllo de ptdctos prioritários dc pesquisa: ensino ou prestação dc sclviços;
1 7 - [ homologar convénios com outros setores da Unixcrsídade oi.i cona Instituições fora dela;

i.



1 8 - Eleger l)or votação secreta c uninominal o C:hetc e Siib-(Ihe+b (la ( 'o(}idella(loril l:ç
dentre os proÍêssoi'cs da can'eira do magistério; '' - --- --v---'*-'- -'' -'-'E"-ç-«i

i=::;.=;:='.:=:=.:1:'=1=1.,:::='r=,.:=1. TI..l:l:!=::"=:.."'-""' ' "::--«", '-
20 - Altel-ar o l)i'esentc Regimento por voto dc 75')b de seus ]]]ci]abros a ntli'til (]t rodo-t'l tli
50e,& mais um de seus i-ncml)ros ou do SCU l)I'csidcntc: ' ' "' - t'---'' --' }'--'l"'o'u u--

Ext(.nsào e E'(L-io. Oçaoi .seca'eta e uninominal. os Cooideliacioi'es de Eiasiilo. I'es(guisa.
cada di scipl na \-/s oupcrvlsoles ac !.at)oiatorlo serão escolhidos cittrc os prol:cssolcs dc

I') - Eleger seus representantes nos Colegiaclos de cursos de (.}racluação e l>(ls-(}taduação:
23 - Eleger competência no lílnite de suas att'ibuiçõcs; ' " ~''---"v"-'-
24 - Resolvem' os casos otnissos ncsle Regimento.

SICÇAO l - l),-\ (:HEF'!A

Art. 14" - A (. hcfla cla (=oordenaclorla l:spccial será exercida pelo C:hct'c cine dirige. c(}ordena.
fiscaliza e superintende as ati-.,'i(jades da Coordena(poria Esl)ccial. '

Ai't. 15' - Coillpcte à ChcHla cla C:ooldenadoria Es})ccial:
1 - Sul)meter ao Clolegíado as normas de funcionamento da (.loordcltadotia }31spccial;

2 - Elas)orai o Plano cle Aplicação dos Recursos cla (.oor(!cnadoriit lilspecial:
3 - Elaborar' o Plano de Trabalho da Cooldetladoria Especial. distribuindo entre seus mCHtllos
os encargos de ensino. pesquisa e extensão c administrativo cle acordo cona as normas
estabelecidas pelo Colegiada da Coordelladotia Elsllecial. e pelo (:oílsclllo de }?lnsiTtc}. Pcscluisac lllxtensão:

4 - Submetem ao Colegiada cla (:oorclenadoria Especial os proclamas de ensino a clíts
disciplinas. clabol-idos pelos cloccnlcs atendidas as dii'etl'izcs vigcní.c~s:
5 - [:laborar a cscaja de férias dos Prolêssorcs c - Téci ices A(tn]ii]istí-atix,os en] liducação
lotaclos net cootdenadoiia;

f) - Oiiciltar e [lscalizar todas its atividades de ensino. pesclulsa e ext:então. hem como os
estiiglos supervisíonados dos alur)os lio ãtnbito da cootdcnadoritt. nos clivcisos 1líveis dc
estudos universitãlíos. dc acordo com as norlllas estabelecidas:
7 - Elas)oral o relatório das atividades da Coordenadoria lllspccial. encanlillilatlcio-o ao Diictcr
do Ccntio até 1 5 (quinze) cle.lameiro do ano seguinte:
7 - (- umflrir e ktzcr cuinprit as decisões dos órgãos superiores da i.Tnitcrsidadc e (to Colcgiado
cja C:ooidctladorít} Espccia] : ' '

9 - 13alxar aios nonnativos pr(\pelos. beitl como dclegai conlpetêllcia nos limites de st.las
t} tri buições ;

10 - Encaminhar a Diteção do Certtto de Ciências. Tecnologias c Sala(]e pool)osições clc
aplicação de })cna disciplinar;
1 1 - f'ropor a relotação. admissão ou aíastanlento dos professoics latadas na Coordcnadorla
Especial ;

1 2 - Convocar e presicjir as ieulaiões do ColegiacÍo da Coordcnacloi-ia l:sl)eciai:
[3 - Exercer as demais atribuições. cctnfbiidas por lei. iegulamcnto. estatuto. rcgiíllcilto gcl-al
e regimc11 Lo da unidade.

Parágrafo) ].única: No irnpc(]inlcilto temporário c simultâllco do (Iheíb c Sut)-Cllelb dc
Coordcrladotia Es})ccial. assumirá a Chefia. elltrc os l)tofessolcs peltcncentcs ao ( alertado da
Cooidenacloria Especial. aquele (]ue possuir maior tcEnpo de magistéilo 11a Uf;S(.'. OLt o mais
idoso em caso de igualdade temporal.

SEÇÃO ÍI - »A SLIB-C}'lErIA

$



;i:lãi [Ti:]]i]Í ::l:::i .:::ç : ! J:J .:=::-':::':J:;*:=: rl:::,:::

SllçÃo 111 - DO CooRI)l:NADOl{ llE ENSINO

"?:=nxh\U=y:r=1;==\:'y?:!: :.='1.::::::.:ri=;::i='.::i:ii:::=.r:
;'

At't. ] 8" - Ao Coordenador de ensino compete:

Apreciar e emitir parecer cobre proposições de alto:rações clc ementa. carga horária c

: : =:=&,. " ":':;í:==;;.J: ,li=i i:::.:ii:.ini:l:=i='::'pi,:=;'=ili;, .PI.:z' '''«'': ".
da2 '(l no ecoar e einüir parecem sobre proposições cle novas metoclojogias"didático-pedagógicas

3 - Elaborar relatório semestral díts atividades didáLicas clescilvolç,idas e remctê-las â Chel:ia
nos prazos deterá)limados;

. Presidir a coi-missão para avaliação semestral dos programas dc ensillo, e ttcomflaltllar seuflelcutnpt'imentonodecotrerdosemestie: ' ' ' -' - -''-'-''
5 - Servil' de mediador e: quando necessário, api'eciar e elnitír parecer sokatc assuntos didático-
ped.tgógicos encaminhadas pelo Colegiada do Curso a Cooidenadoiia Especial;
6 - Scl-vir dc mediador em cona:fitos de cunho didático-pedal(\Bico cnlrc ])roa:ssorcs c altitios
nlatriculadosem disciplinasdaCoordenadoria llspecittl;' ' - ' ' ' '' ' " '' ''
7 - Exercer outras hlnções atribuídzts pelo Colegiada da C]ootdena(]{)lia Es!)ccial.

SEÇÃo iV - nO COORDENADOR nE PESQtJ}SA

Art. 1 9" - A Coordenação de Pesquisa sela atribuição de um docente eleito flclo (.:olegiztdo tlã

C'C 'h"d'ad.:h Rp..' 'l': "". p''''''. d. 2 .i ,..: :.'..«.-' '-.:, ,.«IJdb ÜÚl:'; a.ã;

.j

..\rt. 2fy - Ao Cooi-denacloi de pesquisa coillpete:
1 - Prol)ot ao Co]egíado c]a Ccjor(]enacloi-ia Especial a$ iotiilas clc prof)osição dc flioictos dc
pesquisa. conforme o legimcnto especílííco em anexo;
2 - Colar)orai com os Professores na t)osga de apoio financeiro ou ouvias atixicíades=
3 - ,'\colll])anelar o cumprimento dos proletos d:e pesquisa cine consían] no Plano tle Trabalho
da Coordenadoria Especial, dando ciências do illcsjilo ao (l:olegiado da Caorderlaclolia
i:special;
4 - Recomenda!, aos Supervisores de laboral(brio. proa'idências i)eccssátias ao íllllcíonamcnto
dos lal)oratórios ])ara atendem as necessidades cJe pesquisa da Coordenadoria Especial:
5 - Ptomo\'ei a putllicação dos resultados das ])esquisas. co]abol-an(]o tla busca clc apoio
tiniulccircl, qual)do nccessário à publicação:
(] - Elabonu relat(brio clãs atl\,idades dcscn\Dividas c rclnetê-lo à (hclla tIOs prazos
detellninados:

7 - Manter contitos cam outras Cooldcnadolias nas pesquisas eln quc o (-oordenacloria
Especial estiver envolvido:

8 - Exercer outras hinções atribuídas J)clo Colegiada da Coordenacloria llsl)ccíal.

$EÇÀOV DOCOORDENADOR DEEXTEN$Ão

$



H : h::uU: : j:'l::!;:lg:::::'.:=«'~, ::::':i::....::::i:i:l';::
Arf. 22" - Ao Coordenador cle l:xtensão coinpetc:

1 - Promover a extensanidlieta das ativic]a(]es de ensino. pescluisa c scn.'iço da Coordenadoria

4 - Elatlorar iclatório senlcstral clãs atividadcs dcscnvolv:idas e ienlctê;lo à C1lcfla nos pianos

5 - Exercer funções atribuídas pelo Colegiadcl da Coordei]adoria Especial

SEÇÃoVI 1)0.41'010 ADN'lINIS'l'RATlvO

Integrada de '' Hamentosstrativo da ('oordenadoiia Especial sela realizado pelct Secretaria

Parági'afo União: /\s competências cli.l Secretaria Integrada cie Depal-lamentos estão dellnid:ts
cm leginlento próprio.

SEÇÃO Vll - DAS l)ISI'OSlçõl:S F'ANAIS i: 'rR/\NSI'rOii1,4S

1 - Por convcniênc.ía da ordem: '

2 - Pot falta de quorum para votação da matéria constante da (1)tdetn (to Dia:
3 - Pol :falta de matéria a ser discutida.

i ]" - A ata será lavrada ainda que não haja sessão por l1llta cle ni.il lera: neste caso. aléll
expediente despachado, nela serão mencionados os .nomes dos ]-nen][)]os do Co]egiado

g.2 - roía dos casos expi ossos nos parágrafos do artigo 26. sonlcntc mccliante ciclibciação do
Plenário. € requeritmento cle pelo melros 1/3 dos Coilseiheiros. l)oderá sei a sessão etlcermda.

.Ai't. 25' - Qs casos oillissos neste Regimcilto saião
encaminhamento dc cada assui)to pela Presidência.

resolvidos l)clo Plenãtio. mediante

Art. 26' - Serão considerados como membro do Colegiada da (l=OOICICHdcJoi'íu Espcc:ial
terclisciplinar de ['ecno]ogias da ]n]]orlnação e Comutticação para título da l)rii ]eiia ]euiljao

oídiilária. os professores signatários do pcdiclo clc criação da Coolcleiladoria.

ÊI I' - ,'\ presidêllcia da prillleira reunião otdináría deverá respeitar o dispost:o na Scçâo T clcstc
!eg:!inepto.

1 2" - O prii)leira item cle Pauta será a apinvação clo presente regimento

g 3" - O segundo Itens cle Pauta será a eleição do Cllcfe c Sul)-(I'hck cla C:ooidcnadoria a qual
podeis sei real izada l)or aclamação. '

7



i 4' - Será lax.'radtl uma ata pala l)ostcrior ci x.-io ao (:oilselho {la l lnid: {lt' ni]r-] ] 'l'lol;l(-à-) '-
reginlenlo e do Chcfê c Sul)-CllleÍlb da Coot'(lcnadoria. ' '' '''''"''- f'-' " " ''f"~' -'"Yav Lz\'

dc Ciêllcias. Tecnologias c Sento .\igoratá a partia cle sua al)lox'ação l)clo (=onsctho do (:cilt:io


