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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA UNIDADE
ARARANGUÁ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARÍNA

Ata da 4' Reunião Ordinária do Conselho da
Unidade Araranguá da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC) realizada no dia 3 de maio de
2017. às IOh00, na sala A3 1 0 da Unidade Jardim das
Avenidas do Campus Araranguá.
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Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e quinze minutos. na
sala A3 10 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
quarta reunião ordinária. Havendo quórum, após a abertura dos trabalhos pelo Presidente.
Professor Eugênio Simão, 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. O Prof. Anderson
solicitou que o quarto item da pauta fosse alterado para Aprovação do PPC do Curso de
Engenharia de Energia, ao invés de "apreciação e aprovação das alterações curriculares do curso
de Engenharia de Energia". O Prof. Fernando Spanhol solicitou a inclusão de um item da pauta
referente a aprovação da APCN do curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em
Tecnologias da Informação e Comunicação, ressaltando que se aprovado, será o primeiro curso
de doutorado fora do campus sede. Na sequência o professor Simão deu início a aprovação da
ordem do dia, que foi aprovada por unanimidade, sendo esta definida como: /J .4/)/'ec'cação e
aprovação da ata da 3" reunião ordinária do cottselho da unidade: 2) Apl'eciação dcts cU ts da
Sessão' Especial realizada nos dias 29 de março, 3} de tuarço e 26 de abril de 201 7: 3) PI'acesso
23080. 0241 16/201 7-43: Apt'eciação e aprovação do Projelo Pedagógico do Cul'se cie Medicinc{

Relator: Andersotl Ltliz Fernandes Perfaz; 4) Processo 23080. 02+467/201 7-54: Apl"ecictção e
currictllares do curso de Engetlhctria de Energia Relator: Eliane
23080.014403/2017-45 Pedido de retnoção do Depctrlumento de

de Infortllálica e Estatística. Relator: Mauticio Gii'ut'cli; 6)
da ordem do dia o prof. Simão deu iniciou as discussões a
Apreciação e aprovação da ata da 3' retlnião ordittál'ia do

limão informou aos presentes que até o momento não ha''-'ia ,,á
de alteração da redação da referida ata e, questionou se alguém qi!#

na redução da ata. Nenhum dos presentes se manifestou. tt
em votação que foi aprovado por unanimidade. Enl seguida #

discutido o segundo item da pauta: '4precfação r/rl a/a da sessZio Expecia/ V
3/ de março e 2ó de dóri/ de 20/ 7. O prof. Simão inforn)ou aos

não havia recebido nenhuma sugestão de alteração da redução da
de sugerir alguma alteração na redução da ata.

Desta forma. o item foi colocado em votação que foi
passou-se então para o terceiro item da pauta:

Relator: Andei'son Luiz Fernandes Perfaz,. O pto'i
O item foi aberto
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aprovação dcts alterações
Pozzebont 5) Processo
Compt4tação para o Departamento
/nÁor/zleó gera/s. Após a aprovação
respeito do primeiro item da pauta:
coitselho dct unida(te. (1) pxo't.

recebido nenhuma sugestão
gostaria de sugerir alguma alteração
Desta forma. o item foi colocado
passou-se a ser
realiz.ada nos(tias 29 detnarço
presentes que até o momento
referida ata e, questionou se alguém gostaria
Nenhum dos presentes se manifestou
aprovado por unanimidade. Na sequência
Processo 23080.024116/201 7-43 --

Anderson, relator da mat(8ikb,Jeu seu parecer com voto f'a:lorável a aprovado
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a discussões. O professor Mauricio questionou
Segundo a comissão nos primeiros
semestre. somando 64 professores.O professor
Araranguá e não no campus. O professor
química. Pediu explicação sobre o
pela professora Luciana. A professora
professores, infra-estrutura e custoPPr

o número de professores solicitados para o curso.
4 semestres são necessários 16 professores para cada

Mauricio colocou que o curso será no centro
Mauricio também questionou sobre o laboratório de

número de vagas no vestibular, o que também foi questionado
Luciana se preocupou com a carga horária dos

do curso, o que foi esclarecido pela comissão que elaborou o
do curso de Medicina. A TAE Cibeli argumentou sobre as vagas de técnicos. Solicitou que

fosse elaborado um documento discriminando as especificardes e função de cada uma das 25
no PPC do curso de Medicina. A professora Patrícia questionou sobre

PPC. O Prof. Anderson pediu desculpas por não ter enviado o texto junto
e se colocou à disposição para ler os trechos mais importantes do PPC. A

a infra-estrutura do curso, colocando que o prédio novo não será
lue não vê necessidade de implantação do curso as pressas, acha que

garantia mínima da qualidade do curso durante seu andamento. O
a vinda do curso é importante, mas questiona a infra-estrutura.
do detalhamento dos técnicos e perfil destes, acha importante a

os detalhamentos das funções junto ao processo que será encaminhado
O Prof. Anderson colocou que o processo de construção do prédio já

sendo consultado os órgãos competentes da prefeitura para a expedição do
solicitou explicação sobre o funcionamento das aulas do curso.

Paulo da comissão. O professor Paulo, quando questionado
esclareceu as dúvidas do professor Evy. A TAE Juliana colocou

não serão exclusivamente para o curso de medicina e
técnicos ainda pode ser alterado. O professor Marmelo

trabalhou na elaboração do PPC e questionou sobre a qualiHlcação dos
foi esclarecido. A professora lone, colocou a preocupação do

com a infra-estrutura, docentes e técnicos. A professora
cuidado ao especificar os técnicos, pois os laboratórios ainda não

foi colocado em votação e foi aprovado por
das alterações curriculares (!o curso de

23080.024467/201 7-S4 - Relatora: Eliatte Pozzebon. Os
pediram a alteração do item para Apreciação e aprovação do

PPC do curso de Engenharia de Energia. A prof. Eliane leu seu parecer com voto
da matéria. A TAE Cibeli questionou se o novo PPC do curso extinguiria

ensino. O Prof. Luciano respondeu que não, somente alguns equipamentos
de Física D ficariam se uso, uma vez que a referida disciplina fbi
do curso. O Prof. Evy argumentou que tais equipamentos podem

nas aulas do mestrado profissional em ensino de física. A Prof'. Patrícia f'ez a
do itens anterior a respeito de não ter recebido o documento antes da reunião.

os documentos sejam enviados com antecedência para os
item foi colocado em votação e foi aprovado pela naaioria. Quanto

cle Computação para o Departantento de
Mazzricfa G/rardí, o prof. Simão passou a palavra ao
leu seu parecer com voto favorável à aprovação. Em

e nenhum dos presentes se manifestou. Passou-se
o relato do professor Mauricio foi aprovado por unanimidade
êssor Eugênio Simão, agradeceu a presença de todos e deu por

às doze horas e vinte minutos, da qual, para constar, eu, Taiana Back e o
iz Fernandes Perez, lavramos a presente ata, que depois de lida e aprovada.
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