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.\TA D.\ DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA UNIDADE ARAR\NGU4
D.4 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA('.\TURINA

Ata da 10" Reunião Ordinária da Conselho da
Unidade Araranguá da Universidade Federal de
Santa Catatina (UFS(.) realizada no dia 01 de
novetnbro de 2017. às IOh00. na sala .\313 da
Unidade .latdiín das A\:enidas do Campus
Araranguá.
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Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete. às dez horas e oito minutos.
na sala A3 12 da Unidade Jardim das Avenidas do Campus Aiaranguá da Universidade Federal
de Santa fatal-ina (UFS('). reuniam-se os conselheiros do Conselho da Unidade Ataranguá para
a décima reunião oidináiia. Havendo quórum. após a abertura dos trabalhos pelo prof'essoi
Anderson Lulz F'et-nandes Perez. Vice-diretoi do Centro. este deu boas \:andas a todos e miciou
as ativldades infomtando a ausência do Diretoi. professor Eugênio Simão. que está no Campus
Trindade para paiticipai da reunião do Conselho Univei-sicário (CUn) e intbima que
possivelmente set-á realizada uma reunião extraordinária deste Conselho. aberta à comunidade.
para atualização da situação da UFSC após a \acância do cargo de reitor. Ato continuo.
questionou se há {nteiesse dos conselheiros em inseria- itens de pauta para a .próxi.lna reunião.
Nãa houve pedidos de inserçãc} de itens para a próxima reunião. Em seguida colocou-se eln
discussão a ordem do dia. Memorando Circular n'' 6 2017-CTS ARA de 30 de outubro de 20 1 7:
1) Apreciação e apto\ação das alas da 9" reunião ot-dinát-ia e 2' reunião extiaordlnária do
Conselho da Unidades 2) Processo n": 113080.07 1396 201 7-89 - Requerente: Comissão eleitoral
.\ssunto: ,\preciaçãa e aprox'ação do edital para eleição dos representantes docentes (titular e
suplente) do Centro de Ciências. Tecnologias e Saúde no Conselllo Universitái-ia Relator:
(.onselheilo Alexandte Matcio Marcolino= 3) Processo n": 23080.068296 20 1 7-75 - Requerente:
Depattatnento de Computação ,\ssunto: Apreciação e aprovação da alteração do.regimento do
Departamento de C'amputação Relator: Conselheira .Juliana Pares da Salva: 4) Informes Gerais
Não havendo considerações. a ordem do dia foi colocada em \citação e foi aprox:ada poi
unanimidade. Na sequência. passou-se para Q primeiro item de pauta. Item 1) Apreciação e
aprovação das alas da 9" reunião ordinária e 2" reunião extraordinária do Conselho da
Unidade: A redução das alas. que ha\iam sido enviadas previamente para análise dos
conselheii-os. foi colocada em discussão. Não havendo considerações. foram colocadas em
votação e aprovadas por unanimidade. Item 2) Processo n": 23080.071396/2017-89 - :
Requerente: Comissão eleitoral / Assunto: Apreciação e aprovação do edital para eleição
dos representantes docentes (titular e suplente) do Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde
no (,onselho Universitário / Relator: Conselheiro .41exandre l\larcio IVlarcolino: O prof'essor
.Anderson fez a leitura do parecer. uma vez que o professor- Alexandre não pôde se fazei
presente. O parecer foi favoráx:el às regras estabelecidas no edital. Não havendo considei-anões.
foi coloca(lo em votação e aprovado por unanimidade. Item 3) Processo n":
23080.068296/2017-75 - Requerente: Departamento de Computação / Assunto: Apreciação
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e aprovação da alteração do regimento do Departamento de Computação / Relator:
Conselheira Juliana Pares da Salva: A TAE Juliana Pares fez a leitura do padecer. o qual foi
desfavorável. indicando a não aprovação das alterações do regimento do Depal'tamento de
Computação e apontava algumas coneções a serem efetuadas. Sugeriu devolver o processo ao
Departamento para a correção dos apontamentos. Em discussão, o professor Spanhol sugeriu
publicizar o parecer para que os demais departamentos o tenham como base. visto que as
alterações a serem efetuadas são semelhantes em todos os departamentos e coordenadorias.
Tomando a palavra. o professor Anderson explica que após a aprovação de todos os regimentos.
serão emitidas resoluções normativas para oütcializar os regimentos. Ato contínuo, o padecer. a
indicação de devolução ao departamento e o encaminhamento de publicizar Q parecer rolam
colocados em 't,citação e foram aprovados por unanimidade. Item 4) Informes Gerais: O
professor Spanhol cita a vitória da aprovação do doutorado do PPGTIC, anuncia a provável
visita da CAPES e agradece ao conselho pelo apoio. Nada mais havendo a tratar. Q professor
Anderson Luiz Femandes Perez. agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão. às
dez horas e vinte e seis minutos. da qual. para constar. eu. Samira Belettini Borges. Secretária
Executiva (SRTE/SC 1214). lavrei a presente ata. que depois de lida e apro't'ada. vai assinada.
Araianguá. 0 1 de no't'ombro de 201 7.
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