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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA UNIDADE ARARANGUA
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Ata da 6' Reunião Ordinária do Conselho da
Unidade Araranguá da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC) realizada no dia 5 de .julho
de 2017, às]0h00, na sala A303 da Unidade Jardim
das Avenidas do Campus Araranguá.

l
Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezassete, às dez horas e quinze minutos, na
sala A303 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
sexta 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
mteresse dos conselheiros em inserir itens de pauta para a próxima reunião. A Prof". Solange
solicitou a exclusão dos itens "Processo 23080.036002/201 7-46: Afastamento para formação
(nível pós-doutorado) da Prof'. Solange Mana da Salva" e "Processo 23080.036006/201 7-24:
Afastamento para formação (nível pós-doutorado) do Prof. Paulo Cesar Leite Esteves'' da pauta,
l.i:liEliÜ' .«;::jd.d. d.l ,.tin«çá. ''; p'""s':. 0 P-'f. A"d«;.« ;.li.it.« - -l'..,çã. d.
relator do nono item de pauta, ficando o Prof. Luciano como relator. O Prof. Luciano sugeriu
alteração do nono item de pauta para "Aprovação do Plano de Trabalho para Prestação de
Serviço Voluntário de Pessoal Externo no PPGS" ao invés de "Prestação de Serviço Voluntário
de Pessoal Externo à UFSC". Na sequência o professor Simão deu início a aprovação da ordem

unanimidade, sendo esta definida como: /) ,4/2rec/açõo e aprot'í/çdo
do conselho da unidade: 2) Indicação dos novos represeniatlles

na Câmara de Graduação: 3) Processo 23080.027075'2(}17-+7
da PFofa. Mirieli Detlat'di Limanci Relator.
035947/2017-41: Apt'ecictção do pat'ecer da

-a Associado l do Prof. Gio'parti Metldonçu
Dutra; 5) Processo 23080.041627/201 7-20:

Át idctdes Docentes pare( o segtltldo setllestre de
Federa! de Santa Calcttina Relator: Comissão cle

das Atividades Docente de 201 7-2; 6) Apto'Poção do ad }e.jêrendutm do
7) Processo 23080.0+1650/201 7-14

à UFSC Relator: Luciano Lopes P.filshet':
s dos laboratórios de Ensino do C.entro Atctratlguá Relator:

de }ltembros pal'a o Conselho de Curadores; lO)
do dia o prof. Simão deu inicio as discussões a

da ata da 5" reunião ordin(Iria do
que até o momento não havia

referida ata e, questionou se alguém
da ata. Nenhum dos presentes se manitêstou.

unanimidade. Em seguida
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questionou a legalidade do item. A professora Andreia acrescentou que a câmara pode .questionar
o convênio entre as instituições. A professora Kátia salientou que a resolução não fala em
convénio e que recebeu a orientação do SINTER, sendo que o regulamento fala somente em
assinatura de contrato que deve ser aprovado em conselho, não mencionando convênio. A
professora Cada apoiou a professora Kátia, reforçando que realmente só é necessário o contrato
de serviço voluntário assinado. A professora Kátia acrescentou que a pessoa só pode atuar em
pesquisa, já que para atuar como professor é necessário doutorado. A professora ainda salientou
que a pessoa não pode receber salário, somente bolsa de pesquisa, caso exista. Após a discussão.
o item foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência passou'se para

oüaxo kem de pauta. Dl;fitlição de responsabilidades dos laboratórios de Ensitto do Centro
,arara/zglzá -- Re/arar: .4mderso/z Z,uiz Femaní/es p'erez. O Professor Simão passou a palavra
para o relator. O professor Anderson lembrou que o item voltou para.a pauta, já que o professor
Rafael havia feito pedido de vistas. O professor Anderson prosseguiu com a leitura do relato.

laboratórios para os chefes de departamento e que na verdade o pedido de vistas está de acordo
com o parecer lido. O Prof. Anderson também lembrou que os técnicos de laboratório não estão
lotados no departamento porque os chefes não têm função gratificada. A proíêssora lone
aproveitou para falar que 5 laboratórios do departamento da saúde estão sem técnico. O professor
Anderson respondeu que o pedido de novos técnicos já foi encaminhado para a PRODEGESP. O
Prof. Simão acrescentou que o Centro acabara de receber três novos técnicos para a Secretaria
Integrada de Departamento, fazendo com que a demanda de técnicos de laboratório suba de
prioridade na PRODEGESP. Após as considerações o item foi colocado em votação, sendo
aprovado por unanimidade o parecer original. Dando sequência. passou:se para o .nono uem:
/nz//cação de membros para o Co/zse//lo í/e Czzradores. O professor Simão iniciou dizendo que
espontaneamente não houve indicação. O professor Anderson aproveitou para expl.içar que o
conselho de curadores é o conselho que Htscaliza as atividades legal e económica da instituição.
A Prof'. Andreia lembrou que a pessoa não pode ser membro do conselho de extensão e
aproveitou para frisar a importância de o Centro ter representatividade em tal conselho. A

Florianópolis, podendo ser feita a solicitação para os professores do Centro com esta informação.
O professor Everton adicionou que um último caso seria possível analisar a carga horária de
ensino, .já que participar de conselhos seria uma função que resultaria na perda de um dia de aula.
O Prof. Simão então que será feita a solicitação para os professores, acabando as sugestões da
reunião e a decisão estará externa à mesma. O professor Everton lembrou que seria válido


