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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CAMPUS D'E CURITIBAN'OS
CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS

R.odovia Ulysses Gaboardi, km 03
CEP: 88040-90õ - Caixa Postal 101 .- Curitibanos .:SC

Telefone: (48) 3721-4].66 E:mail: curitibanos@contato.ufsc.br

PORTARIA NO 53/2018/CCR/CBS, DE 12 bE JULF10 DE 2018

O'DIRETOR EM EXERCÍCIO DO CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA no uso de suas
atribuições conferidas pela Portaria n.o 1407/2018/GR, de 22 de junho
de2018; e em cumprimento à Resolução Normativa n.o 95/CU.n/2017,

RESOLVE

Art. lo - ALTERAR a composição do Colegiado Delegado do Programa
de Pós-Graduação em Ecossistemas Agrícolas e Naturais. - PPGEAN,
cujos membros foram designados pela Portaria n.o 11/2018/CCR/CBS,
dé 20 de março de 2018.
Art. 2o - DISPENSAR a Professora G.reicy Michelle Marafiga Conterato,
SIAPE 2117598, da função de membro titular do Colegiado citado no
artigo lo desta Portaria.
Art. 3o - ALÇAR a Professora Júlia Carina Niemeyer. SIAPE 1891788,
da .condição de membro suplente para a condição de membro titular
do Co,legiado citado no artigo lo desta portaria.
Parágrafo único - O mandato da professora citada. no caput deste artigo
se encerrará em 29 de março de 2019.
Art. 4o - DESIGNAR o Professor Leocir José Welter, SIAPE 173633i,
para a função de membro suplente do Colegiado citado no artigo lo
desta portaria.
Parágrafo único - O mandato do professor citado no caput deste a*rtigo
se.encerrará em 29 .de março de 2019.
Art. 5o - ESTABELECER 2 horas semanais a serem computadas como
atividade administrativa nos Planos de AtiVidades Individuais - PAI dos
docentes citados nos artigos 3o e 4o desta portaria.
Art. 6o.- RETIFICAR a Portaria n.o 11/2018/CCR/CBS, artigo. lo,
parágrafo 2o, conforme abaixo.
Q11íle..se..lêi "0 mandado de cada representante docente terá a duração
de três anos, a contar da data da primeira designação, 29 de março de

1::eia=se; "0 mandado de cada representante docente terá a duração de
dois anos, a 'contar da data da prirDeira designação, 29 de março deznn." . :ki . ( .l
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