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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA UNIDADE
ARARANGUÁ DA UNIVERSIDADE FEDERA'L DE SANTA CATARINA

Ata da I' Reunião Ordinária do Conselho da
Unidade Araranguá da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC) realizada. no dia 7. de
fevereiro.de 2017, às 10h00: na sala A304 da
Unidade Jardim das* Avenidas do Campus
Araranguá.
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Ao sétimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e vinte minutos,
na sala A304 da Unidade Jardim das Avenidas do Campus Araranguá da Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC), reuniram-se os conselheiros do Conselho da Unidade Araranguá para
a décima primeira reunião ordinária. Havendo quórum, após a abertura dos trabalhos pelo
Presidente. Professor Anderson Luiz Fernandes Perez, este deu boas vindas a todos e iniciou as
atividades questionando se há interesse dos conselheiros en] inserir itens de pauta para a próxima
reunião. Nenhum dos conselheiros se manifestou a respeito. Desta forma. a ordem do dia ficou
assim disposta: ] ) Apreciação da ata da l I' reunião ordinária do Conselho da Unidade do Centro
de Araranguá. 2) Redução da Jornada de Trabalho de 40 horas/DE para 20 horas da Prof' Elaine
Virmond - Processo 004090/20] 7. 3) Homologação da aprovação ad referendum do relatório do
PAAD 2017. Informes gerais. Na sequência. foi dado início a discussão do primeiro item da
pauta: 1) Apreciação da ata da ll' reunião ordinária do Conselho da Unidade do Centro de
Araranguá. O Prof. Anderson informou aos membros presentes que não .havia recebido
nenhuma sugestão de alteração da redação da ata. O Prof. Anderson solicitou aos presentes se
alguém tinha alguma sugestão de alteração da redação da ata. Nenhum dos conselheiros
presentes se manifestou Na sequência o iteih foi colocado em votação. A Ata da l I' Reunião
ordinária foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi dado iníci.o a discussão do segundo item
de pauta: Redução da Jornada de Trabalho de 40 horas/DE para 20 horas da Prof' Elaine
Virmond -- Processo 004090/2017. O Prof. Anderson passou a palavra ao Prof. Leonárdo
Bremmermann, relator do processo. O Prof. Leonardo leu o relato com parecer favorável a
redução da jornada de' trabalho da Prof' ElaineVirmond.'Enfatizou que se aprovada a redução da
carga horária da referida l)rofessora não haverá prquízo .com relação a carga horária de ensino,
uma vez que a professora irá reduzir suas atividades de pesquisa, administração e extensão. Na.
sequência o Prof. Anderson abriu o item para discussão. Em seguida o item foi ~çolocado en]
votação e aprovado por unanimidade. Em seguida foi dado início as discussões sobre o terce.iro
item da pauta: Homologação da aprovação ad referendum do relatório do PAAD 2017. O
Prof. Anderson passou a palavra ao Prof. Leonardo Bremmermann que leu o relato com parecer
favorável a aprovação do PAAD do Departamento de Energia e Sustentabilidade. Em seguida o
Prof. Anderson colocou o item em discussão e explicou aos presentes que se trata da

aprovação ad rede/"endum. Nenhum dos conselheiros presentes se manifestou a
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Em informes gerais o

em breve a proposta do Regimento do Centro, bem como do
I'ambéml

5

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

1 8

19

20

2

99.

23

28

29

24

25

26

27

homologação da
respeito. O item
Prof. Anderson comentou que
Regimento das Secrqariqs,Jpti enviadas a.todos nsulta ptiblicq.



34

37

38

39
40

41

42
43

comentou que os proJetores. multímídia já estão sendo instaladas em todas as salas de aula e que
os laboratórios de informática estão passando por manutenção. O Prof.- Anderson informou ainda
que alguns aparelhos de ar condicionado que foram adquiridos no final do ano passado já
formam instaladas e que o campus está para receber.novos aparelhos. O Prof. Evy perguntou
sobre a poda do mato da. Unidade do Mato Alto..O Prof. Anderson.informou que a .prefeitura
havia se comprometido a roçar o mato antes do início das aulas. Nada mais havendo a tratar, o
presidente do conselho, Professor. Anderson Luiz Fernandes Perfaz, agradeceu a presença de
todos e deu por encerrada a sessão, às dez horas e cinquenta minuto.s, da qual, cara constar, eu,
Anderson Luiz Fernandes Perfaz lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será
assinada. Araranguá, 05 de fevereiro de 2017. . . Z:. .éda
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