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

Ata da 3" Retmião Ordinária do Conselho da
Unidade Araranguá da Uníveisidade Federal de
Santa Catarina(UFSC) realizada no dia 5 de abril dc
2017. às 1 0h00. na sala A303 da Unidade .jardim clãs
Avenidas do Campus Araianguá.
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Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete. às dez horas e quinze minutos. na
sala A303 da Unidade .jardim das A''.'unidas do Campus Araranguá da Uni\ersidade federal dc
Santa Catarina (UFSCI. reuniram-se os conselheiros do Conselho da Unidade Ataranguá para a
segunda reunião ordinária. Havendo quórum. após a abertura dos trabalhos pelo Presidente.
Piotessol Anderson Luiz fernandes Perez. este deu boas vindas a todos e iniciou as atividades
questionando se há interesse dos conselheiros em inserir itens de pauta para a próxima rcuntão.
O Prof. Luciano solicitou a inclusão da apreciação das alterações curriculares do curso dc
Engenharia de Energia. O Prof. Everton solicitou a inclusão de um item da pauta para o Pró-
Reitor de Extensão cona,'ersa] com os conselheiros sobre assuntos pertinentes à extensão. Na
sequência o piofêssor Anderson deu-se início a aprovação da ordem do dia. que hi aprovada pot
unanimidade. sendo esta definida colmo: /) ,4/2/ec/aç(7o e a/)/ilação (/ír í//a c/c/ :" /c///7/(7o
ottíilldttici do colasell'to cict unidctde: 2) Apteciução e aplox:ctçào cícl cttct cíci 1" tcullião
e\tlctolditaát ict do conselho clci t+nidude: 31 .4ptovação cio plane.icímenlo de utiviciclcies ciocellíc\
})ala o 1)} itlleilo setllestle cJc )- 01'7 dct Coo}.denctciol ict Est)eciul tte Física. Quitlticci e \íctíent(Ini u

Re[tt[ol: ,4]]de]son Ltli= Fet'nctt]cies Petiz: +) .4pl'o\'cação clo ])lclrte.lcltnetlto lc cilix.i lctcte\

:[occtttcs [)cita o pii11tei[o semes]ie de )-01V clo De])ctlla netlto dc (-iêncicis ic! Sctú le Rclutotu: \ ..
.4tlctlttciu SchiaHlno X4o .cites: S) .'\pto\cação cío plcitleÍumento cie cilixicíclcles cíocetlics l)ctitt o ''

l)titTlcilo setlaestte de 201 T lct Coolcícnctclolia Especial Inleldiscil)litlci} dc Tecnologias cltt \.
ltlfottlicíÇuo c C Ollllltilcuç(io Relcitolcti lotle .)ci\lcc Ceo!(i Sctlrtetdeti r)) AI)ioxc+çuo lo
l)i(tule.lci ltenlo de cri\tdcides docentes pula o pttntetlo setlleslte cle 2{)1 1 clo [)ei)ctticíllletlio c]c1.111àl;11111.:E 'K=i:..l;l: i.l:.l..il' l..Pl;: pfl'-h',: n .Ap*"~''ça. d. t,t .. i''".-*..'' a- '!'i~-i'l''\t : \\
.doce res pcnci o ])tinteiro sentestte de 2t)1 7 do Depcltlctlneíllo de Etletgiu e Sttsietltctl)illclctcíe \: .
/?c/í//o/a. .So/í/nge .\4a//a dc/ .S//\-í/. 8) //?/ó//7?e.s ge/a/.v. Após a apto\ação da ordem do dia o prof.
Anderson deu iniciou as discussões a respeito do primeiro item da pauta: .4prt?é/ífç'ão t
aprovação da ata da 2' reuttião ordittária (to cottselho
aos presentes que até o momento não ha\ia recebido
da referida ata e. questionou se alguém gostaria de sugeria
Nenhum dos presentes se manitêstou. Desta teima. o item foi
aprovado por unanimidade. Em seguida passou-se a
,Apreciação e aprovação (tu atu da 1" reunião
Anderson informou aos presentes que até o momento não
alteração da redução da rehrida ata e. questionou se alguém
na vedação da ata. Nenhum dos presentes se manifestou. Desta
\otação que foi aprovado por

$
í/a znzlda(/e. O prol. Andetson inlolmou

nenhuma sugestão de alteração da redução
alguma alteração na vedação da ata

colocado em votação que [bi

ser discutido o segundo item da l)truta
Ízxtrclordinária do conselho d(t utti(lado. O yn ol

recebido nenhuma sugestão dchavia
gostaria de sugerir alguma alteração

coima. o item foi colocado cill

unanimidade. Na sequência passou-se então para o terceiro it!!].Lula
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pau\a. Aprovação do plattejantento de atividudes docentes para o primeiro semestre de 201 7 da
Coordena(torta Especial de Física, Química e Matemática - Relator: Anderson Lüiz
Fermandes refez. O prof. Anderson, relator da matéria, leu seu parecer com voto favorável a
aprovação. O item foi aberto a discussões, nenhum dos presentes se manifestou. Na sequência tbi
colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. No item ..4pravação do p/a/ze#ame/z/o de
ntivida(tes docentes para o primeiro semestre de 201 7 do Departantento de Ciências da Saúde
-- Re/a/ora: ,4lza/l/cfa .ScáialÍIWlzo Mora/es. O prof. Anderson passou a palavra a Prof' Analucia
que leu seu parecer com voto favorável à aprovação da matéria. O item foi colocado em
discussão e nenhum dos presentes se manifestou. Na sequência o item foi colocado em votação e
foi aprovado por unanimidade. Quanto ao item .4proPação da p/anq/ame/n'a z/e a//v;daí/es
[locentes para o primeiro semestre de 201 7 da Coordettadoria Especictl Ittterdisciplinar de
I'ecttotogias da in/orntação e Comunicação - Relatorcl: lona Jayce Ceoltt Sclitteider. o prol.
Anderson passou a palavra a relatora da matéria Prof' lone que, leu seu parecer com voto
favorável à aprovação. Em seguida o item foi colocado em discussão e nenhum dos presentes se
manifestou. Passou-se então para a aprovação sendo que o relato da professora lote foi aprovado
por unanimidade. Na sequência foi dado início as discussões sobre o item ,4proPação da
platiejamenfo de atividades docentes para o primeiro semestre de 201 7 do l)epartamento de
C017zpu/anão -- Re/a/or: Z,wc/afzo Z,ares /7iíc/zer. O prof. Anderson passou a palavra ao relator
da matéria, Prof. Luciano, que leu seu parecer com voto favorável à aprovação da mesma. O
parecer do relator foi colocado em discussão e nenhum dos presentes se manifestou. Em seguida
foi colocado em votação que foi aprovado por unanimidade. No item .'lprovaçêo do
planejamento de ativida(tes (tocetttes para o primeiro semestre de 201 7 do Departatnenío de
Energia e Sustentabili(jade - Relatora: Solange Murta da Silvo. Q pto't. êKHdcTsou passotx a
palavra a Prof' Solange, relatora da matéria. A Prof' Solange leu o seu relato com parecer
favorável à aprovação do plano de atividades docentes do Departamento de Energia e
Sustentabilidade. O Prof. Anderson colocou o parecer da Prof' Solange em discussão. Nenhum
dos presentes se manifestou. Em seguida o item foi colocado em votação que foi aprovado por
unanimidade. No item .rlláormes gerais o Prof. Eugênio Simão informou aos presentes sobre o
andamento do processo de aluguel entre UFSC e Unisul. 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 onze horas e vinte minutos, da qual, para constar, eu.
Anderson Luiz Fernandes Perez lavrei a presente ata, qt4e depois de lida e aprovada. será
assinada. Araranguá, 26 de abril de 201 7.
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