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Ofício-Circular nº 12/2013/CUn            

Florianópolis, 16 de agosto de 2013.                              
 
Aos Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
Assunto: Convocação 
 
 

De ordem da Senhora Presidente, convocamos V. Sª. para a sessão extraordinária do 
Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 20 de agosto, terça-feira, nos seguintes 
horários: no período matutino, das 8h30 às 12h30, e no horário vespertino, das 14h às 18h, na 
sala Professor Ayrton Roberto de Oliveira, conforme acordado na última sessão, com a seguinte 
ordem do dia:  

 
1. Apreciação da ata da sessão extraordinária realizada em 23 de julho de 2013.  
 
2. Processo nº 23080.041668/2013-92  

Requerente: Pró-Reitoria de Graduação 
Assunto: Apreciação da revisão da minuta da Resolução nº 31/CUn, de 29 de janeiro de 
2013, que estabelece as normas para o ingresso na carreira do magistério superior na 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
Relatora: Conselheira Sônia Gonçalves Carobrez  

 
3. Processo nº 23080.038283/2013-48  

Requerente: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 
Assunto: Apreciação da proposta de revisão da Resolução Normativa nº 015/CUn, de 18 de 
outubro de 2007, que criou o “Programa Bolsa Permanência” para os alunos dos Cursos de 
Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina e estabelece as normas de seu 
funcionamento. 
Relator: Conselheiro Nilton da Silva Branco 

 
4. Apreciação do cronograma e formação da comissão responsável pela organização da 
consulta à comunidade universitária sobre o regime de trabalho de 30 horas para os servidores 
técnico-administrativos em educação. 
 
5. Informes gerais. 
 
  Tendo em vista que a sessão será realizada nos dois períodos, convidamos a todos os 
Conselheiros para um almoço no Restaurante Universitário. A venda de passes será efetuada 
na própria sessão, com os seguintes valores: R$ 2,90 para servidores e R$ 1,50 para 
estudantes. 

 
                                               Atenciosamente, 

 
Juliana Cidrack Freire do Vale 

Secretária Executiva 
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