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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDnqÁRiA DO CONSELHO DA UNIDADE
ARARANGUÁ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Ata da 3' Reunião Extraordinária do Conselho da
Unidade Araranguá da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC) realizada no dia 08 de
novembro de 2017. às IOh00, no Auditório da
Unidade Jardim das Avenidas do Campus
Araranguá.
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Ao oitavo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezassete. às dez horas e doze minutos,
no Auditório da Unidade Jardim das Avenidas do Campus Araranguá da Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC), reuniram-se os conselheiros do Conselho da Unidade Araranguá e
demais membros da comunidade universitária para a terceira reunião extraordinária (aberta).
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 dc's
conselheiros em inserir itens de pauta pata a próxima reunião. Não houve pedidos de inserção de
itens para a próxima reunião. Em seguida colocou-se em discussão a ordem do dia, Memorando
Circular n'' 7/2017-CTS/ARA de 06 de no't'embro de 2017: 1) Discussão sobre os
acontecimentos recentes na UFSC. Não havendo outras considerações, a ordem do dia foi
colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. Na sequência. passou'se pala o prtmetro
item de pauta. Item 1) Discussão sobre os acontecimentos recentes na UFSC: O professor
limão fez uma explanação detalhada sobre os acontecimentos. desde a prisão do então reitor.
professor Cancellier, até a última reunião do Conselho Universitário. que deliberou por eleição
paritál-ia, via consulta pública. até o dia 26 de abril de 2018. Houve alguns questionamentos de
membros da comunidade universitária, TAEs Adilson, lclícia e Clarice e do professor Antõnio.
que foram prontamente respondidos pelo professor Eugênio Simão. Nada mais havendo a tratar,
o professor Eugênio Simão, agradeceu a presença de todos e deu por encenada a sessão, às dez
horas e quarenta e sete minutos. da qual, para constar. eu, Samira Belettini Borges. Secretária
Executiva (ARTE/'SC 1214), lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada.
Araranguá. 08 de novembro de 20 1 7.


