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ATA Nº 01 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 

                    Ata da Sessão Extraordinária da Câmara de Ensino 
de Graduação, realizada em 25 de fevereiro de 
2010, às 14:00 horas, na “Sala do Conselho de 
Unidade do Centro Sócio-Econômico - CSE”. 

 
      

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dez, às quatorze horas, reuniu-se 1 
a Câmara de Ensino de Graduação, convocada através do ofício-circular n.º 01/CEG/2010, com a 2 
presença dos Senhores (as) Conselheiros (as): Josiane Rose Petry Veronese, Áureo Mafra de 3 
Moraes, Jonny Carlos da Silva, Renato Lucas Pacheco, Maria Marta Leite, Nelson Casarotto 4 
Filho, Tereza Cristina Rozone de Souza, Alcir Dafré, Valmir Francisco Muraro, Cláudia 5 
Pellegrini Drucker, Élio Carlos Petroski e Pedro Cristiano de Azevedo sob a Presidência da 6 
Professora Yara Maria Rauh Müller, Pró-Reitora de Ensino de Graduação. Havendo número 7 
legal a Presidência cumprimentou os Conselheiros e deu por aberta à sessão. Ato contínuo a 8 
Presidência justificou a ausência dos Conselheiros: Patrícia Haas, Allan Kenji Seki e Talita 9 
Ewald Wuergers. Em seguida, explicou que iria, por meio de projeção, apresentar os seguintes 10 
tópicos: informes sobre o Vestibular UFSC/2010, matrículas de calouros e veteranos, 11 
encaminhamentos para o primeiro semestre de 2010, realização de concursos e organograma da 12 
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – PREG. Não havendo manifestações contrárias deu 13 
seguimento à sessão falando sobre o número significativo de abstenções no Vestibular 2010. Na 14 
sequência apresentou uma tabela com o número de vagas ociosas e os cursos aos quais elas se 15 
referiam. Comentou que era uma preocupação da Administração desta Instituição ocupar as 16 
citadas vagas, fato que gerou a Resolução 01/CEG/2010, a qual dispõe sobre o preenchimento de 17 
vagas ociosas do Vestibular UFSC/2010 através da reopção de curso. A Presidência especificou 18 
que as vagas constantes na citada resolução tratam apenas do primeiro semestre deste ano e que 19 
as matrículas dos candidatos aprovados deverão ser feitas diretamente do Departamento de 20 
Administração Escolar – DAE. Dando continuidade a sessão, a Presidência falou sobre a 21 
matrícula de calouros e veteranos, em relação à primeira, comentou a operacionalização feita 22 
pela PREG para organização do evento e relatou as principais dificuldades encontradas durante o 23 
processo. Referente a matrículas de veteranos a preocupação é o número elevado de alunos sem 24 
vagas nas disciplinas - 4126 (quatro mil cento e vinte seis). Entretanto, comentou que é esperada 25 
uma diminuição considerável do número apresentado após o período de ajuste de matrículas. 26 
Quanto aos encaminhamentos para o primeiro semestre a Presidência falou sobre a contratação 27 
de Professores (28 equivalentes e 79 vagas REUNI) e também sobre a situação de contratação 28 
dos Professores Substitutos. Por fim, apresentou um organograma com a nova estrutura da Pró-29 
Reitoria de Ensino de Graduação – PREG. Nada mais havendo a tratar, a Presidência agradeceu a 30 
presença dos Conselheiros e deu por encerrada a sessão do que para constar, eu, Kátia Denise 31 
Moreira, Secretária Executiva dos Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata que se 32 
aprovada será assinada pela Senhora Presidente e demais Conselheiros. Florianópolis, 26 de 33 
fevereiro de 2010. 34 
 


