
 
IX Reunião da Sociedade de Arqueologia Brasileira - Núcleo Regional Sul. 

“Arqueologia, Patrimônio e Interdisciplinaridade: desafios contemporâneos”. 

14 a 17 de outubro de 2014. Joinville/SC. 

 

- 6ª Circular – 

 

Prezados Sócios, 

 

É com satisfação que nos aproximamos de mais um encontro de nosso Núcleo 

Regional. Sendo assim, iniciamos mais uma vez o processo eleitoral da nova Comissão 

Coordenadora.  

Lembrando a todos que na assembleia realizada em Florianópolis, por ocasião do 

XVI Congresso da SAB, em setembro de 2011, optamos por coincidir a eleição da 

Comissão Coordenadora com nosso Encontro Regional.  

Com base no nosso regimento as chapas devem ser compostas por 3 (três) sócios 

efetivos da Sociedade de Arqueologia Brasileira - SAB, e, preferencialmente, cada um 

representando um estado da região Sul. Salientamos também, a importância dos 

interessados articularem suas candidaturas através de chapas e não por candidatos 

individualizados, ainda que candidaturas individuais sejam possíveis segundo nosso 

regimento.  

Como o prazo regimental para registro das chapas encerra-se 30 (trinta) dias 

antes da eleição, solicitamos que as propostas sejam encaminhadas para a Coordenação 

da SAB Sul, através do e-mail sab.regionalsul@gmail.com, impreterivelmente até o dia 

14 de Setembro de 2014. Após o encerramento das inscrições, será enviada a todos os 

sócios a relação das chapas com os nomes dos candidatos e as respectivas cédulas para 

votação. 

Aproveitamos a oportunidade para informar que devido à realização das eleições 

nacionais (para Presidência da República, Governadores e cargos legislativos) no mês de 

outubro, o espaço anteriormente reservado para nossa Reunião foi solicitado pelo 

Tribunal Regional Eleitoral – TRE. Por esse motivo, o local do evento foi transferido 

para o Centro de Convenções do Campus Bom Retiro da UNIVILLE, localizado na 



 
rua Paulo Malschitzki, 10 – Zona Industrial Norte. Agradecemos à Universidade pelo 

acolhimento e parceria na co-realização do Congresso. 

Aguardamos o registro das chapas e deixamos um abraço à comunidade acadêmica! 

 

Joinville, 04 de agosto de 2014. 
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