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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁNA DO CONSELHO DA UNIDADE
ARARANGUÀ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Ata da ll' Reunião Ordinária do Conselho da
Unidade Araranguá da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC) realizada no dia 06 de
dezembro de 2017, às IOh00. na sala A312 da
Unidade Jardim das Avenidas do Campus
Araranguá.
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Ao sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete. às dez horas e dezassete
minutos, na sala A3 1 2 da Unidade Jadim das Avenidas do Campus Araianguá da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC), reuniram-se os conselhehos do Conselho da Unidade
Araranguá para a décima primeira reunião ordinária. Havendo quórum. após a abertura dos
trabalhos pelo professor Eugênio Simão. Diretor do Centro, este deu boas vindas a todos e
iniciou as atividades questionando se há interesse dos conselheiros em inserir itens de pauta para
a próxima reunião. A professora Patrícia solicita que seja avaliada a possibilidade de alteração do
horário das reuniões paa o período da tarde. Em seguida colocou-se em discussão a ordem do
dia. Memorando Circular n' 08/2017-CTS/ARA de 04 de dezembro de 2017: 1) Apreciação e
aprovação das ates da 10' reunião ordinária e 3' reunião extraordinária do Conselho da Unidade.
2) Processo n': 23080.071396/2017-89 / Requerente: Comissão eleitoral / Assunto:
Homologação do resultado da eleição dos representantes docentes (titular e suplente) do Centro.
de Ciências. Tecnologias e Saúde no Conselho Universitário / Relator: Conselheira Juliana Pirest$
da Silva. 3) Processo n': 23080.0735 1 5/2017-38 / Requerente: Rafael Cypriano Dutra / Assunto: t\
Aprovação do ad /'(#>/'é,ndum da indicação de representante do CTS para a Comissão de Etica SR'T-V
Experimentação Animal (CEUA) / Relator: Conselheiro Giovani Mendonça LunaJdi. 4) ProcesX€1.,7
n': 23080.034874/2017-70 / Requerente: Departamento de Ciências da Saúde / Assunto:
Apreciação do resultado ülnal do concurso para o magistério superior no campo de .l
conhecimento: Fisioterapia e Terapia Ocupacional/Fisioterapia / Relator: Conselheira Eliane d
Pozzebon. 5) Processo n': 23080.045257/2017-08 / Requerente: Departamento de Ciências da
Saúde / Assunto: Apreciação do resultado final do concurso para o magistério superior no campo
de conhecimento: Cirurgia/Anatomia Humana/Ensino Tutorial/Comunidades: Integração Ensino- \\
Serviço/Habilidades Médicas: Clínico-Cirúrgico e Simulação/Fundamentos do SUS / Relator: \
Conselheira Eliane Pozzebon. 6) Processo n': 23080.045454./2017-19 / Requerente:
Departamento de Ciências da Saúde / Assunto: Apreciação do resultado Hmal do concurso pata o
magistério superior no campo de conhecimento: Educação,/Currículo''lnterdisciplinal/Saúde e
Biológicas/ Integração Médica e [nkrdisciplinar/Ensino Tutorial/Habi]idades Médicas: Clínico-
Chúrgico e Simulação / Relator: Conselheira Eliane Pozzebon. 7) Processo n":
23080.045259/20 17-99 / Requerente: Departamento de Ciências da Saúde / Assunto: Apreciação
do resultado final do concurso para o magistério superior no campo de conhecimento:
Psicologia/Psicologia do Ensino e da Aprendizagem.'Psicologia Social/Psicologia do
Desenvolvimento Humano/'Ensino Tutorial,/Integração Ensino-Serviço/Habilidades Clínicas e
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Cirúrgicas e Simulação,/Fundamentos do SUS / Relator: Conselheira Eliane Pozzebon. 8)
Processo n': 23080.05 1843/2017-83 / Requerente: Alexandre Leopoldo Gonçalves / Assunto:
Apreciação do pedido de afastamento para pós-doutorado no exterior / Relator: Conselheiro
Everton Fabian Jasinski. 9) Processo n': 23080.064813/'2017-37 / Requerente: Reginaldo
Geremias / Assunto: Apreciação do pedido de afastamento para pós-doutorado no extenoi
Relator: Conselheiro Everton Fabian Jasinski. 10) Processo n': 23080.043846/2014-09
Requerente: Ricaldo Alexandre Reinaldo de Moraes / Assunto: Aprovação .do relatório Hlnal do
afastamento para estágio p(5s-doutoral / Relator: Conselheiro Leopardo Elizeire Bremennann.
1 1) Processo n': 23080.068296/201 7-75 / Requerente: Depa'tamento de Computação / Assunto:

Conselheiro Maulício Girardi. 12) Processo n': 23080.077554/2017-12 / Requerente:
Departamento de Energia e Sustentabilidade / Assunto: Apreciação e aprovação da alteração.do
]'egimento do Departamento de Energia e Sustentabilidade / Relator: Conselheira Luciana Bolan
Friso. 13) Processo n': 23080.077755/20 1 7-10 / Requerente: Coordenadoria Especial. de Física.
Química e Matemática / Assunto: Apreciação e aprovação da alteração do regimento da
Coordenadoria Especial de Física, Química e Matemática / Relator: Conselheira Janeisa Franck
Virtuoso. 14) Processo n": 23080.071684/2017-33 ./ Requerente: Coordenação do curso de
graduação em Engenharia de Energia / Assunto: Apreciação e aprovação da alteração do
regimento do curso de graduação em Engenharia de Energia / Relator: Conselheira Janeisa
Franck Virtuoso. 15) Processo n': 23080.080726/20 17-27 / Requerente: Coordenador'ia Especial
Inteldisciplinat de Tecnologias da Informação e Comunicação Assunto: Apreciação e
aprovação da alteração do regimento da Coordenadoria Especial Interdisciplinar.de Tecnologias
da Infonnação e Comunicação / Relator: Conselheiro Thiago Dutra. 16) Processo n":
23080.080772/20 1 7-26 / Requerente: Prof'. Cada de Abreu D'Aquino / Assunto: Aprovação do
espaço para locação do prometo de construção civil "Fábrica de Talentos" na Unidade Mato Alto /
Relator: Conselheiro Marmelo Frestas de Andrade. 17) DeÊtnição do receoso do Conselho da
Unidade / Requerente: Presidência do Conselho. 18) Informes Gerais. Em apreciação. o
professor Luciano infomla que devido à ausência do professor Leonardo ele fará a leitura do

devido ao atraso na tramitação do processo. Não ha't'endo outras considerações. a ordem do dia
alterada foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. Na sequência, passou-se pala
o primeiro item de pauta. Item 1) Apreciação e aprovação das ates da 10' reunião ordinária e
3' reunião extraordinária do Conselho da Unidade: A vedação das atam, que haviam sido
enviadas previamente para análise dos conselheiros, 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: Homologação do
resultado da eleição dos representantes docentes (titular e suplente) do Centro de Ciências,
Tecnologias e Saúde no Conselho Universitário / Relator: Conselheira Juliana Pares da
Silvo: A TAE Juliana Pares fez a leitura do parecer, sendo este favorável à homologação do
resultado da eleição. Não havendo considerações, foi colocado em votação e aprovado pot
unanimidade. Item 3) Processo n': 23080.073515/2017-38 / Requerente: Rafael Cypriano
Dutra / Assunto: Aprovação do ad re/ere/?d p/l da indicação de representante do CTS para
a Comissão de Ética em Experimentação Animal (CEUA) / Relator: Conselheiro Giovani
Mendonça Lunardi: O professor Giovani fez a leitura do padecer. o qual foi fa't,arável. Em
discussão, o professor Rafael informa que há uma proposta de criar um comité de ética em
experimentação em seres humanos em Araranguá ejá foi aprovada no Departamento de Ciências l
da' Saúde. O professor Simão convida os conselheiros para serem representantes. O parecer foi .\
colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. Item 4) Processo n':'çil
23080.034874/2017-70 / Requerente: Departamento de Ciências da Saúde / Assunto:
Apreciação do resultado final do concurso para o magistério superior no campo .de .
conhecimento: Fisioterapia e Terapia Ocupacional/Fisioterapia / Relator: Conselheira
Eliane Pozzebon: A professora Eliane fez a leitura do parecer, sendo este favorável àK
homologação do resultado do concurso. Não ha't'endo considerações, foi colocado em votação e N

/© r.=::'%/" """«:'''' R '' """;' '": :
045257/2017-08 / rente:

$
X



87

89

9()

9{
92

93

94

96
97

99

i { ){ )

l ( } l

1o3

1o4

} o6
{{)7

1(}9

l l l

! }2

1 13

E14

} 16
Í {7

[Í8

IÍ9
12o

[21

i22
123

!24

i25
126

[27

}28

129

13 1

!32

134

135

Í36
13 7

139

14o

Departamento de (:iências da Saúde / Assunto: Apreciação do resultado final do concurso
para o magistério superior no campo de conhecimento: (:irurgia/.Anatomia
Humana/Ensino Tutorial/(.omunidades: Integração Ensino-Serviço/Habilidades Nlédícas:
Clínico-Cirúrgico e Simulação/Fundamentos do SUS / Relator: (,onselheira Eliane
Pozzebon: A professora Eliane f'ez a leitui-a do parecer. sendo este fa\'arável à homologação do
resultado do concurso. Não ha\.ando considel-ações. foi colocado em \citação e apto\:ado por
unanitnidade. Item 6) Processo n": 23080.045454/2017-19 / Requerente: Departamento de
C,iências da Saúde / Assunto: Apreciação do resultado final do concurso para o magistério
superior no campo de conhecimento: Educação/Currículo/Interdisciplinar/Saúde e
Biológicas/ Integração N'médica e Interdisciplinar/Ensino Tutorial/Habilidades IVlédicas:
Clínico-Cirúrgico e Simulação / Relator: ('onselheira Eliane Pozzebon: ,A professora Eliane
fez a leitura do parecem. sendo este thx:orá\.el à homologação do resultado do concurso. Não
havendo considerações. foi colocado em \;'citação e aprovadc} por unanimidade. Item 7) Processo
n": 23080.045259/2017-99 / Requerente: Departamento de Ciências da Saúde / Assunto:
Apreciação do resultado final do concurso para o magistério superior no campo de
conhecimento: Psicologia/Psicologia do Ensino e da Aprendizagem/Psicologia
Social/Psicologia do Desenvolvimento Humano/Ensino Tutorial/Integração Ensino-
Ser\iço/Habilidades Clínicas e ('irúrgicas e Simulação/Fundamentos do SUS / Relator:
('onselheira Eliane Pozzebon: A plofessoía Eliane fez a leitura do parecer. sendo este
favorá\ el à homologação do resultado do concui-se. Não havendo considei-ações. t'oi colocado
em votação e aprovado por unanimidade. Item 8) Processo n": 23080.051843/2017-83 /
Requerente: Alexandre Leopoldo Gonçalves / Assunto: Apreciação .do pedido de
afastamento para pós-doutorado no exterior / Relator: Conselheiro Everton Fabian
Jasinski: O professor Everton fez a leitura do parecer. sendo este favorável. O professor Sifão
reforça Q compromisso dos professor-es que assinaram no processo se comprometendo a assumia
as disciplinas do professor afastado. O parecer f'oi ccllocado eln votação e aprovado por
unanimidade. Item 9) Processo n': 23080.064813/201 7-37 / Requerente: Reginaldo Geremias
/ Assunto: .Apreciação do pedido de afastamento para pós-doutorado no exterior / Relator:
Conselheiro Everton Fabian Jasinski: O professor Éx.erton fez a leitura do parecer. sendo este
f'avolável. Não havendo considerações. foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.
Item 10) Processo n": 23080.043846/2014-09 / Requerente: Ricardo .41exandre Reinando de
hloraes / .Assunto: Aprovação do relatório final do afastamento para estágio pós-doutoral /
Relator: Conselheiro Leonardo Elizeire Bremermann: O professor Luciano fez a leitura do
paiecel. sendo este fa\ot-á\ el. Não hax'endo considerações. foi colocado em x;'citação e aprovado ~,
por unanimidade. O prof'essoi Rafael questiona se há necessidade de apieciat este tipo de 'N
processo no Conselho da Unidade. pois na Resolução 1 1 . alugo n" 1 3. cita que a aprovação dev:(:..-
ser no depai-lamento. Após pequena discussão entre os conselheiros. a T.\E Juliana Ph-es sugeiq2/
realizar uma consulta tbnnal à (.PPD pata cona'muar a informação. pois há uma oi-tentação de'
que deve haver ciência do diretor do centro ou do conselho. Item 11) Processo n":
23080.068296/20 1 7-75 / Requerente: Departamento de Computação / .Assunto: Apreciação
e aprovação da alteração do regimento do Departamento de Computação / Relator:
Conselheiro l\laurício Girardi: O professor )Haurício fez a leitura do parecer. sendo este
favolá\ el. Não havendo considerações. foi colocado em votação e apto\:ado pot unanimidade.
Item 12) Processo n": 23080.077554/2017-12 / Requerente: Departamento de Energia e
Sustentabilidade / Assunto: Apreciação e aprovação da alteração do regimento do
Departamento de Energia e Sustentabilidade / Relator: Conselheira Luciana Bolan Frigo:
.\ ptokssola Luciana t'ez a leitura do parecer. o qual foi desfaz'ot-aTeI. indicando a nãc} aplovaçãa
das alterações do regimento do Departamento de Energia e Sustentabilidade e aponta algumas
coneções a serem efetuadas. Sugeriu dex'ol\.ei o processo ao Departamento para a coneção dos
apontamentos. Houve pequena discussão entre os conselheiros. O parecer toi colocado em
votação e foi aprovado pol unanimidade. Item 13) Processo n": 23080.077755/2017-10 /
Requerente: (.oordenadoria Especial de Física, Química e \matemática / Assunto:
Apreciação e aprovação da alteração do regimento da (oordenadoria Especial de Física,
Química e Nlatemática / Relator: (,onselhSl111, Janeisa Franck 'Virtuoso: A prof'assola
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Janeisa fez a leitura do parecer, sendo este favorável. Não havendo considerações. foi colocado
em votação e aprovado por unanimidade. Item 14) Processo n': 23080.071684/2017-33 /
Requerente: Coordenação do curso de graduação em Engenharia de Energia / Assunto:

Apreciação e aprovação da alteração do regimento do curso de graduação em Engenharia
de Energia / Relator: Conselheira Janeisa Franck Virtuoso: A professora Janeisa fez a leitura
do paecer. sendo este favorável. Não havendo considerações. foi colocado em votação e

sovado por unanimidade. Item 15) O item foi excluído da pauta. Item 16) Processo n':
23080.080772/2017-26 / Requerente: Prof'. Cada de Abriu D'Aquino / Assunto: Aprovação
do espaço para locação do prometo de construção civil "Fábrica de Talentos" na Unidade
Mato Alto / Relator: Conselheiro Marmelo Frestas de Andrade: O professor Maurício fez a
leitura do padecer, devido à ausência do professor Marmelo. sendo favorável ao pleito. Houve
grande discussão entre os conselheiros Simão, Luciana, Luciano e Cibeli. e muitas dúvidas
apareceram quanto à escolha do local e aprovação do mesmo junto aos setores de engenharia da
UFSC, bem colmo do selar competente do Campus. Após as considerações, tomando a palavra, a
professora Luciana pediu vistas ao processo. Item 17) Definição do recesso do Conselho da
Unidade / Requerente: Presidência do Conselho: O professor Anderson apresenta a proposta
de recesso do Conselho: receoso no mês de janeiro e retomo no dia 21/02/2018. Não havendo
considerações. a proposta foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. 18)
Informes Gerais: Tomando a palavra, o professor Simão repassou aos conselheiros detalhes
sobre: a) Concessão de diárias e passagens aos membros de banca de concurso, pois em janeiro
não há repasse de recursos; b) O pregão pala compra de cortinas foi encenado e em breve
estarão instaladas nas salas de aula; 3) Os processos de aluguel do prédio da UNISUL está na
Procuradoria para análise e o de reconhecimento de dívida está tramitando; 4) A licitação para
construção do prédio da Medicina está correndo e em breve teremos o nome da empresa
vencedora do certame; 5) Solicita que os coordenadores e subcoordenadores, bem como os
chefes e subchefes atentem pala não programar férias para períodos coincidentes, conforme rege
a Resolução; 6) Está havendo uma ação na Câmara Federal pala levantar as demandas dos campi
fora de sede; 7) O ponto eleüõnico será instalado em breve, conforme determina a ação do
Ministério Público. porém ainda haverão reuniões na reitoria para delinear o assunto; 8) Emissão
de portarias e quem as emite, bem como implementação do Portal de Atendimento da SAD: 9)
Demanda dos professores Claus, Tiago Frizon e Tatiana, para que seja realizada uma semana
acadêmica conjunto pala todos os cursos. Hou't'e pequena discussão entre os conselheiros sobre
os temas elencados. Nada mais havendo a tratar, o professor Eugênio Simão, agradeceu a
presença de todos e deu por encenada a sessão. às onze horas e trinta e quatro minutos. da qual.
pala constar, eu, Sumira Belettini Borges, Secretária Executiva (SRTE./SCI 1214). lavtei a
presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada. Araranguá, 06 de dezembro de 20 1 7
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