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ATA DA NONA RF.LiNIÃO ORDINÁRIA DO(- ONSF.LEIO DA L,rNIDA[)E AR.AR.\NG]r.Á
DA UNIVERSIDADE 1- EDERAl- DE SANTA C/\MARINA

Ata da 9" Reunião Ot'dinária clo C'oilselho cla

Linidade Araranguá da L,rni\ersicladc Federal de
Santa (.atarina (L,rFsc) realizada no dia 10 dc
outubro de 201 7. às 1 0h00. na sala .A312 da Llllitiade
.lardím das .\vertidas do Campus Araranguá.

Ao décimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezassete. às dez horas c \ illte e
minutos. na sala A3 1 2 da Lrnidade .jardim das Avenidas do Campus ''\ralanguá da L,in
Federal de Santa Catarina (Urso. reuniram-se os conselheiros do Conselho

.'\raranguá pala a nona reunião ordinária.
prolêssor Anclerson juiz Feinandes Perfaz. V
iniciou as ati\idades informando a ausência
(. impus trindade para participar da reunião do
posei\:elmente será realizada uma reunião
\acância do cargo de reitor. C,olocou em aprovação a
cine responde pela coordenação do curso de
contínuo. cluestionou se há interesse dos
reunião. Não houve pedidos dc inserção de itens para a pró'' ima
cm discussão a lidem do dia. N'lemorando Circular n' 3.,'201

2017: 1) Apreciação e adio\ação da ata da 8" reunião
Centro de (iências. Tecnologias e Saúde: 2) Processo
lote .la)ce (-Cola Schneider /' Assunto: Aprovação do ad

prolêssor na área./subárea cle conhecimento:
terapia Intensi\a no Adulto .,' Relator:
Conselheiro Anderson Luiz fernandes Perfaz: 3)
Requerente: lote .la)ce Ceola Schneider /
Público para protêssni na área/subárea de
Fisioterapia em Terapia Intensiva Pediátrica e
Relator de \,estas: Conselheiro Anderson l.uiz

23080.05001 7/'201 7-17 - Requerente: Antõnio Reis de Sá Junior /
de trabalho ' Relator: Consellleira Patrícia Jantsch Fiuza /' Relator
.Anderson l.uiz l ernandes Peiez: 5) Processo n": 23080.014289/'2016-73 -
Bento da Sil\a /' Asstmto: Aprovação do relatório final do afastamento

Relator: Conselheira Eliane Pozzebon: 6) Processo n': 23080.051
.Aclriana Neves dos Santos '' Assunto: .Apreciação do pedido de athstamento para
no e\tenor , Relator: Conselheira Carta dc Abriu D Aquillo: 7)
23080.050793.'201 7-17 - Requerente: Rafhel Início garbosa /
ahsLamento l)ara pós-doutorado no país /'
Processo n': 23080.(](53400'201 7-35 - Requerente:

dc)is
\eísidade

da Unidade
Havendo quórum. após a al)fartura dos trai)alhos l)elo

ce-dilatar do Centro. este deu boas \andas a todtls e
do Diretor. plofêssor Eugênio limão. (lue cst:l no

Conselho Universitário (CUnl e infbnlla cine
extraordinária deste Conselho para deliberar sobre a

presença do piotêssor Paulo l\'larcondes
\medicina. a qual [bi apto\:ada por unanimidade. .\to

conselheiros em inserir itens de pauta para a l)rtl\villa
reunião. Em seguida colocou-sc

7-(.] S/ARA de 29 clc setcinl)ro lc
ordinária do ('onselho cla L,IHidacJc do

n': 23080.05 1 686,'201 7- 14 - Recluclentc
referendum do Concurso Público pala

Fisioterapia e Terapia Ocupacional l-isioteral)ia clll
Conselheiro Eugênio limão ,' Relator de \estas: \

23080.051671'2017-48QProcesso n
Asstmto: Aprovação do ad relêrendunl clo (OHCUISn
conhecimento: fisioterapia e Velaria Ocupacional

Neonatal / Relator: Conselheiro [ugênio bilhão :
0

Felnalldes Pelez: 4) P:ocesso n
,'\ssunto: Alteração de ieginlc

de x,estas: (onsclheirn
Requerente: .luaicz

para estágio p(ls-doutoral
b72 '201 7-92 - Requerente

p(ls-doutor-ado
0Piocesso íl

Assunto: AI)reciação do flcclid{) dc
Relator: Conselheira Patrícia .lantscll fiuza: 8i

Felipe Dalnásio .'' Assunto: Apto\ação do scu

P

(
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plano de atividacles. \isto que se imita ingresso 110 Proclama de Ser\içou Voluntários da LIFSC
Curso de Hesitado Profissional cm.lento ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de física

9) Processo n"Salcedo TornesEnsino cle Física / Relator: Consellleiro Ev} Augusto
Requerente: Departamento de Ene raia e Sustentabilidade ' Assunto23080.065004/2017-42

Energia e Sustentallilidacle.'\provação da alteração do art. 5' do regimento do Departamento de
n': 23080.065020,2017-35Relator: Conselheiro Alexandre Marcio Marcolino: 10) Processo

Computação ,' Assunto: Aprovação do (]ocumcnto final daDepartamento deRequerente
(APCN) do Mestrado em Engenharia de ComputaçãoApresentação de Proposta de (-urso Novo 0 o5634t'20}71 1 ) Solicitação Digital nRelator: ('onselheira .laneisa Franca Virtuoso

Solicitação dc abertura do curso dcRecluerente: ('amara f\municipal de Ataranguá /' Assunto
gtiá .' Relator: (-onselheiro \nclersongraduação em Turismo e flotelaria no Campus de Araran
Samira informa que hou\c boca (]al,uiz fernandes Perfaz: 12) 1ntbrmes Gerais. A secretária

o processo para o conselheiro Rafhel (l.ariano Dutra. Nãorelatoria do item 10. sendo passado
do dia [t)i co]ocada em \citação e hi apln\aLIa porha\.ando outras considerações. a ordem

unanimidade. Na sequência. passou-se para Q primeiro item de pauta. Item 1) Apreciação e
da 8" reunião ordinária do Conselho da Unidade do Centro dc Ciênciasaprovação da ata

A vedação da ata. que ha\ia sido enviada picvianlentc para análise dosTecnologias e Saúde
gerações. lbi colocada em \citação cconselheiros. hí colocada em discussão. Não havendo bons

23080.051686/2017-14 - Requerente: loteapto\ada por unanimidade. Item 2) Processo n"
refcrendum do Concurso Público para.Jaxce Ceola Schneider / Assunto: Aprovação do ad

de conhecimento: Fisioterapia e Terapia Ocupacional /professor na área/sul)área
ênio limão /Conselheiro Euno Adulto / RelatorFisioterapia em Terapia Intensiva D

Luiz Fernandes Perez: O protêssor Andeison [üz aRelator de \ iscas: Conselheiro Anderson
lobava os itens 2 e 3 da pauta. uma \ez que tratavam-se de assuntoeituia clo parecem. o qual eng

à aprovação dos processos. Não havendo considerações. Ihiseillelhante. O parecem foi favorável
unanimidade. Item 3) Processo n": 23080.051671/2017-+8colocado em cotação e aprovado por

/ Assunto: Aprovação do ad referendum dnRequerente: lote Jalce CeDIa Schneider
de conhecimento: Fisioterapia e TerapiaConcurso Público para professor na área/subárea

/ RelatorTerapia Intensiva Pediátrica e NeonatalOcupacional / Fisioterapia
Conselheiro Anderson Luiz FernandesConselheiro Eugênio limão / Relator de vistas ()

2 4) n!tem ProcessoH tc colei o ited
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Centro fez do Edital do Vestibular UFSC 2018 e informa que no próximo ano a COPERVE
pretende fazer um prometo piloto de "feita das profissões' aqui no Campu.s e) Informa que é
necessário criar uma comissão rapidamente para a eleição de representante docente no Conselho
Universitário. Após discussão, encaminha-se para que seja enviado à SAD/CIS os nomes dos
indicados caiu a maior brevidade. Para todas as comissões que serão criadas, o professor
Anderson informa que na ausência de voluntários. os nomes serão indicados pela D.ireção do
CTS. f) Infonna que hoje à tarde o professor Simão participará da reunião extraordinária do
Conselho Universitário, que tratará da vacância do cargo de reitor e seus desdobramentos. g) O
professor Everton informa sobre a curricularização da extensão, onde cada curso deverá ter Olho

das disciplinas em extensão. O tema gerou grande discussão entre os conselheiros. Nada anais
havendo a tratar o professor Anderson Luiz Fernandes Perez. agradeceu a presença de todos e
deu por encerrada a sessão, às onze horas e cinquenta e quatro minutos, da qual, para constar eu
Samira Belettini Borges, Secretária Executiva (SRTE/SC 1214), lavreí a presente ata. que depois
de lida e aprovada. vai assinada. Araranguá, 1 0 de outubro de 201 7.
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