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Ata da 10' Reunião Ordinária do Conselho do Campus de Araranguá - UFSC
Aos reze (13) dias do mês de junho do ano de Dois Mil e Onze. segunda-feira. às quinze horas. na sala 201

(Auditório) do Prédio l do Campus de Araranguá. aconteceu a 10' Reunião ordinária do Conselho do Campus

Araranguá (ARA), com a presença de 23 servidores docentes e técnico administrativos em educação: Alaim de

Souza Neto: Alexandre Leopoldo Gonçalves, Anderson Luiz fernandes Perez. Diego Berti Salvaro. Eliane
Pozzebon. Eloir Estevão Calegari. Eugenio Simão, Giovani Mendonça Lunardi. Jogo Batista Rodrigues Neto.

Juarez Bento da Sirva: Kátia Cilene Rodrigues Madruga. súcia Mana Loch Góes, Luciana Bolan trigo. Márcia

Ban'os de Safes. Mana Angeles Lobo Recite. Mana Goreti Alves Cordeiro. Maurício Girard. Patrícia Haas. Ricardo

Alexandre ReinoÜdo de Moraes: Rogério Gomes de Oliveira e Sergio Peters. Havendo quóruíll. com 23 presentes

dentre 32 servidores. o Prof Sérgio Peters. Diretor Geral do Campus Araranguá, iniciou a reunião às quinze horas.

Na sequência o Prof. Sergio parabenizou a Prof' Kátia Madruga pela sua nomeação como professora Adjunto

efetiva do Campus ARA. Em seguida submeteu a pauta da reunião à Apreciação e Aprovação do Conselho. com a

inclusão do seguinte item: período para pedido de validação de disciplina para os cursos de graduação ARA (item

2): Item 01 - Apreciação e aprovação da Ata da 9' reunião ordinária realizada no dia 17 de maio de 2011. Item 02 -

Aprovação do período para validação de disciplina dos cursos de Graduação do ARA. Item 03 - Apreciação e

aprovação do parecer dos Planos de Ensino 201 1/2 ARA. Relatora: Prosa. Patrícia Haas. Item 04 - Apreciação e

aprovação da proposta do regimento do Campus UFSC/Araranguá. Relator: Comissão. Item 05 - Deliberar sobre o
horário de afastamento do Campus ARA para participar de programa de pós-graduação. Item 06 - Outros que

ocorrerem: Item 07- Informes gerais. Ato contínuo foram apreciados os itens de pauta: Item 01 - Apreciação e

aprovação da Ata da 9' reunião ordinária realizada do dia 17 de maio de 201 1. Na ordem do dia foram
apreciados os itens de pauta: Item 01 - Apreciação e aprovação da Ata da 9' reunião ordinária realizada no dia

17 de maio de 201 1. Ata foi aprovada por unanimídadel Item 02 - Apreciação e aprovação do período para

Validação de disciplina dos cursos de Graduação do ARA. Relatora: Patrícia Haas. Proposta que cada
académico possa apresentar os pedidos de validação até 05(cinco) dias úteis antes do início do segundo período de

matrículas. e que o docente terá 08 (oito) dias correntes para emitir parecer.. Aprovado por unanimidade. Item 03 -

Apreciação e aprovação dos Planos de Ensino 201 1/2 ARA. Relatora: Prosa. Patrícia Haas. A Profn Patrícia Haas

leu parecer sobre os Planos de Ensino do Campus ARA. informou que estamos oferecendo 70 disciplinas no ARA e

que os planos cumprem as legislações pertinentes. recomendando as suas aprovações para 201 1 .2. Aprovado por

unanimidade. Item 04 - Apreciação e aprovação da proposta do regimento do Campus UFSC/Araranguá.

Relator: Comissão do regimento. A Prof" Patrícia Haas apresentou o organograma de cargos e funções previstos

na proposta do regimento. A apreciação em torno da Proposta de Regimento do Campus foi ampla. com
levantamento de dúvidas dos conselheiros e com diversos esclarecimentos pela comissão. Deliberou-se que a

comissão receberá sugestões até o dia 17/06/201 1 e a proposta final do Regimemo do Campus seja votada em
reunião extraordinária no dia 27/06/201 1 as 15h. A administradora Cibele fez algumas observações sobre a

nomenclatura corneta a ser usada na UFSC com os servidores. de acordo com a legislação vigente. lembrando que

todos somos Servidores Públicos Federais. docentes e técnicos administrativos em educação. Item 05- Deliberar

sobre o horário de afastamento do Campus ARA para participar de programa de pós-graduação. Deliberou-

se que a montagem da grade de horários dos cursos de graduação do ARA tem prioridade sobre os horários de

qualquer outra atívidade dos docentes do campus. Os colegiados de cursos de graduação apreciarão os pedidos de

afastamentos para participação em programas de pós-graduação com a devida antecedência. Item 06 - Outros que

ocorrerem. A Droga. Patrícia Haas lembrou so2bre os procedimentos necessários para pedidos de segtmda avaliação
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de alunos, por motivos de força maior.

discutir, a reunião foi encerrada às 1 8h e 1 5min. .Eu Mapa:Goreti Alves Cordeiro, lavrei a presente ata que após lida

e aprovada, será assinada pelos presentes. x/
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