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ATA DA SESSÃO ESPECIAL DO CONSELHO DA UNIDADE ARARANGUA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Ata da Sessão Especial do Conselho da Unidade
Araranguá da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) realizada no dia 29 de março às
IOh na sala 301. com continuidade no dia 31 de
março às 10h40 na sala 303 e no dia 26 de abril às
[Oh na sa]a 3]0 de 2017, da Unidade Jardim das
Avenidas do Campus Araranguá.
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Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e quinze
minutos. na sala A301 da Unidade Jardim das Avenidas do Campus Araranguá da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC), reuniram-se os conselheiros do Conselho da
Araranguá para a Sessão Especial. Havendo quórum, após a abertura
Presidente, Eugênio Simão, foi dado boas vindas a todos os
discussões dos itens de pauta, quais soam: /) dprecíação da pr0/20s/a
Centro Ararangu(l Processo 23080. 01 6940/201 7-20 - Relator: Comissão para
Regimento; 2) Apreciação da proposta de regimento
Ararangtló Processo 23{)80. 01 7284/201 7-82

Reg/me/7/0. O Prof. Simão fez as explanações iniciais
regimentos, em seguida passou a palavra ao Prof.
elaborou ambas as propostas. O Prof. Anderson agradeceu a presença
uma pequena explanação a respeito do trabalho que a comissão
os presentes a respeito da metodologia a ser utilizada na
proposta apresentada foi de discutir e aprovar cada
de discutir e aprovar cada capítulo separadamente.
proposta, ou seja, discutir e aprovar os artigos separadamente. Na sequência
discussões a respeito da proposta do regimento do centro, primeiro item
Anderson explicou aos presentes que a proposta do regimento do centro
mudança deste de Centro Araranguá para Centro de Ciências Exatas.
CTS. Na sequência o professor Anderson colocou a mudança de nome
esta foi aprovada por unanimidade. Em seguida passou-se a discussão a
Regimento do CTS. Os Artigos 1', 2' e 3' foram aprovados por
conselheiros presentes apontaram que as coordenadorias especiais não estão
acordado a inclusão de uma disposição transitória no regimento para
coordenadorias especiais. Assim o Artigo 4', após votação, foi aprovado
Artigos 5'. 6'. 8', 13, 15, 18, 20, 21 e 24 foram
Já os artigos 7', 9', 10, 1 1, 12, 14, 16, 17, foram
Prof. Anderson interrompeu os trabalhos informando aos presentes que
convocação para dar prosseguimento a Sessão Especial. Aos trinta e
IOh40 os conselheiros se reuniram na sala 303 para dar
Conselho da Unidade. Havendo quórum o prof.
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análise e votação dos artigos da proposta de Regimento para o CTS. Após discussão os Artigos
25, 26, 27 e 28 foram aprovados com pequenas alterações na redação. Os Artigos 29, 30 e 31
foram aprovados em sua forma original. Na sequência foi dado início ao segundo item da pauta
da Sessão Especial: Apreciação da proposta de regimento para as Secretarias Integradas do
Centro Araranguá. O Prof. Anderson iniciou explicando aos presentes os objetivos do
regimento das secretarias integradas. A mesma metodologia utilizada na análise do regimento da
unidade foi aditada para análise do regimento das secretarias integradas que é a de discussão a
aprovação de cada artigo individualmente. Desta forma, os Artigos 1', 2', 3' foram aprovados em
sua forma original. O Artigo 4' sofreu pequenos ajustes em sua redação e foi aprovado por
unanimidade. As l Ih50 o Prof. Anderson interrompeu os trabalhos informando aos presentes
que haverá uma nova convocação para dar prosseguimento a Sessão Especial. Aos vinte e seis
dias do mês de abril às IOh25 os conselheiros se reuniram na sala 3 10 pala dar continuidade a
Sessão Especial do Conselho da Unidade. Havendo quórum o prof. Anderson deu inícios aos
trabalhos retomando a análise e votação dos artigos da proposta de Regimento das Secretarias
Integradas. Após discussões os Artigos 7'. 8', 9' e 10 foram aprovados em sua forma original por
unanimidade. Os Artigos 5' e 6' sofreram pequenas alterações em suas redações e, após votação,
foram aprovados por unanimidade. As l Ih30 o Prof. Anderson encerrou a Sessão Especial
agradecendo a presença de todos e parabenizando a comissão pelo excelente trabalho realizada
na elaboração do Regimento da Unidade e das Secretarias Integradas. Eu, Anderson Luiz
Fernandes Perez livrei a presente ata, que depois de lida e aprovada. será assinada. Araranguá.
26 de abril de 2017


