
mil e dez, quarta-feira, às quatorze horas,
aranguá para a reunião do Conselho do
.vos:

Juarez Bento da Sirva
Juliana Pirex da Silva

Kátia Cilene Rodrigues
Lúcia Mana Loch Góes
Luciana Bolan Friso
Márcia Barros de Salas
Márcio Vieira
Patrícia Haas
Paulo César Leite Estevas
Ricardo Alexandre Reinaldd'de
Rogério Gomos de
Havendo quórum, o prof. Amirs":Xiitânio Martins de Oliveira Jr. iniciou a reunião com a
apresentação da pauta contendo os seguintes itens: ITEM 1: Resultados e propostas de avaliação
2010.1 e 2010.2; ITEM 2: Informações sobre mudanças curriculares; ITEM 3: Necessidades e
Mudangs sobre Bolsistas REUNl; ITEM 4: ProFor-Cursos para 2011.1; ITEM 5: Recursos
Humanos: Concursos; ITEM 6: 3o Seminário de Integração UFSC/IFSC/IF-SC; ITEM 7:
Planejamento Estratégico: Metas/Resultados/Conclusões; ITEM 8: Assuntos Gerais: Eleições
CPPD;Atribuições dos Coordenadores; Fiscal Vestibular2011. Em seguida, submeteu a mesma a
discussão que foi acrescida dos seguintes assuntos no ITEM 8: Assuntos Gerais: Amigo UFSC;
Confraternização do Campus 2010; tJltima Reunião do Conselho do Ca/mpz/s; PAAD; SEPEX;
FUNGRAD. Então, a pauta foi aprovada por unanimidade. A seguir passou-se ao ITEM l:
Resultados e propostas de avaliação 2010.1 e 2010.2. Ato contínuo, o prof. Amir Antânio
Martins de Oliveira Jr. apresentou e analisou os dados coletados na avaliação realizada no
ca/npz/s em 2010.2 e dos dados extraídos do CAGr em 2009.2 e 2010.1. Na sequência, passou-se
ao ITEM 2: Informações sobre mudanças curriculares. Foram relatadas as n)udanças
ocorridas nos cursos de graduação do ca/npz/s. Após, passou-se para o ITEM 3: Necessidades e
Mudanças sobre Bolsistas REUNI. Ato contínuo, o prof. Amar Antânio Marfins de Oliveira Jr.
falou sobre os Bolsistas REUNI e a possibilidade de utiliza-los no apoio aos cursos de graduação.
Então, foi decidido criar um prometo institucional para "Suporte ao Ensino de Graduação" para
angariar Bolsistas REUNI para o ca/opus. Em seguida, passou ao ITEM 4: ProFor-Cursos
para 2011.1 informando aos docentes que o curso "Integração Institucional dos Novos Docentes
da UFSC 2011/1" do ProFor acontecerá de 21/02/2011 a 24/02/2011 no Campus de
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Florianópolis e que os interessados devem se encaminhar nome para a direcito. Nzl c luéncit!.
passou a palavra à professora Luciana Bolan Frigo que falou sobre o ÍTF.A'1 5: i clirsos
Humanos: Concursos. A respeito disso, ela apresentou uma planilha prevendo a qu !íllidtidc de
contratações necessárias de docentes e técnico-administrativos para os próximos scltlcstres.
Após, passou a palavra ao professor Amar Antânio Marfins de Oliveira Jr. que al)íesciltou o
ITEM 6: 3' Seminário de Integração UFSC/IFSC/IF-SC. O Prof. emir co;ntinicou :luc Q 3'
Seminário de integração ocorrerá no dia 09/]2/20]0 no Campus de Araranguá do tF-SC
Também comunicou que está em elaboração um convênio entre as três instituir;:ics; UFSC: TFSC
e IF-SC, para pesquisa, extensão e inovação. Devido ao adiantado da h'lra, o ÍTEl\1 7:
Planejamento Estratégico: Metas/Resultados/Conclusões foi retirado de pau la c será discu tido
na próxima reunião. Por fim, passou-se para o ITEM 8: Assuntos Gerais. /xto contínuo: o
técnico-administrativo Diego Berti Salvado comunicou aos presentes os vence({oícs [!ít c //?/i/r.y

da comemoração "50 anos, 50 amigos da UFSC". Foram merecedores do título: ;] Diietora
Administrativa Lúcia Mana Loch Góes e o Diretor Geral prof. Sergio Petci?:.. .'\pós- l)ns.sou a
palavra à Diretora Administrativa Lúcía Mana Loch Góes que convidou os preso :ç$ 1)ara a
realização de confraternização de Nata] do campus a ser rea]ízada no dia 15,/]:,=ej]o. Em
seguida, passou a palavra ao prof. Amir Antânio Marfins de Oliveira Jr. que (liscuíiu ;i tl;iía d:}
última reunião do Conselho do Campus que foi aprovada por unanimidade parta o iia 15 12 2í)IO.
Em seguida, passou a palavra a profa. Patrícia Haas que falou sobre a elabofaílãc) do !'.''\At) nos
docentes e sobre a data limite de entrega do mesmo. Deste modo, ficou tlcoídado p;!Ft} o dia
06/12/20]0 a data limite de entrega do PAAD aos técnicos em assuntos educar:ionats.. ,-'\ s;egulr;
passou a palavra a Diretora Lúcia Mana Loch Góes que convidou os presentes para paíiiciparem
como fiscais de sala no Vestibular2011. Na sequência, com a palavra. G professor Gjovaíli
Mendonça Lunardi apresentou os resultados da SEPEX ocorrida no canzpzrs e: rol úllilllü: o prof.
emir Antânío Marfins de Oliveira Jr. informou aos presentes sobre o FUNDGRAD 2íti 1. Não
tendo mais nada a declarar, eu, Juliana Piões da Salva, lavrei a presente 8tFi que. após lida e
aprovada, será assinada pelos presentes.
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